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Abstrakt

Syftet med detta examensarbete var att beskriva intensivvårdssjuksköterskors 
erfarenheter av att bedöma och behandla smärta hos patienter som vårdas 
postoperativt på en thoraxkirurgisk intensivvårdsavdelning. Fem 
intensivvårdssjuksköterskor intervjuades. En kvalitativ tematisk innehållsanalys 
genomfördes och resulterade i ett tema: 'att göra allt som står i ens makt för att 
lindra patientens smärta optimalt' och tre kategorier: 'att försöka förstå patientens 
smärtupplevelse', 'att väga fördelar med smärtlindring mot nackdelar' och 'att mer 
än patientens smärtupplevelse påverkar smärtbehandlingen'. Resultatet visade att 
intensivvårdssjuksköterskornas erfarenhet var att en vaken patients beskrivning 
av sin smärtupplevelse är mest exakt. Det finns beteenden och tecken som 
signalerar smärta hos sederade patienter. Patienter kan uppge att de inte har ont 
och ändå behöva smärtlindring och information. Intensivvårdssjuksköterskorna 
beaktade patientens sinnesstämning, tidigare erfarenheter av smärta, samt 
medicinering. De patienter som genomgått thorakotomi eller hade lungdrän 
kunde väntas ha smärtor som var svårare att lindra. Nackdelar med smärtlindring 
via analgetiska preparat beskrevs av intensivvårdssjuksköterskorna i form av 
flertalet biverkningar, vilka bland annat kunde leda till förlängd 
respiratorbehandling. Rutiner för handläggning av patienterna påverkade 
intensivvårds-sjuksköterskornas beslut angående smärtlindrande behandling. 
Samarbetet med läkare fungerade bra enligt intensivvårdssjuksköterskorna och 
var ett stöd i smärtarbetet. Styrkor med examensarbetet var att 
intensivvårdssjuksköterskor med olika lång erfarenhet intervjuades och att 
författarens förförståelse tillät att djupgående följdfrågor ställdes. Slutsatsen var 
att intensivvårdssjuksköterskor påverkas av flera faktorer i sitt arbete med att 
smärtlindra patienter som vårdas postoperativt på thoraxkirurgisk 
intensivvårdsavdelning. Intensivvårds-sjuksköterskorna gör allt som står i deras 
makt för att kunna ge patienten en optimal smärtlindring.

Nyckelord: intensivvårdssjuksköterskor, erfarenhet, postoperativ smärta, 
thoraxkirurgisk intensivvård, kvalitativ tematisk innehållsanalys
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Smärta är en subjektiv och flerdimensionell upplevelse för människor och smärtans roll kan tänkas 

vara en "varningssignal" i samband med vävnadsskada. I sådana fall skulle syftet med 

"varningssignalen" – smärtan – kunna tänkas vara att hämma det vävnadsskadliga beteendet och 

således begränsa vävnadsskadan (Jones, 2001). I samband med en thoraxkirurgi med ett 

komplikationsfritt postoperativt förlopp hos personen är smärtan dock inte funktionell, utan kan ses 

vara till övervägande del av ondo för personen som genomgått operationen. Det kirurgiska traumat 

som tillfogats i samband med operationen leder till nociception som i sin tur leder till att patienten 

upplever smärta postoperativt, vilket för patienten innebär en obehaglig upplevelse förenad med 

lidande. Det är intensivvårdssjuksköterskans ansvar att i samarbete med patient och läkare utforma 

en individuell smärtbehandling, så att lidande och postoperativa komplikationer till följd av 

otillräckligt lindrad smärta kan undvikas.

Smärtupplevelsen påverkas bland annat av sociala, kulturella och kognitiva faktorer (Eccleston, 

2001). Exempelvis kan patientens erfarenheter av smärta och hur långvarig den varit, vilken 

intensitet den hade, vad den hade för några konsekvenser och huruvida den kunde kontrolleras med 

analgetika påverka deras framtida upplevelser av smärta. I ett kirurgiskt kontext kan patienternas 

upplevelse av smärta påverkas av om de har förberetts på var det kan göra ont, om de informerats 

om att deras smärtupplevelse kommer att tas på allvar och att smärtan kommer att behandlas 

aggressivt samt om de fått information om att smärtan normalt varar en viss tid efter operationen. 

Patientens smärtupplevelse påverkas också av karaktären av vävnadsskadan samt dess omfattning 

(Loeser, Butler, Chapman & Turk, 2001).

Smärta är en obehaglig upplevelse, och otillräckligt lindrad smärta innebär ett lidande. Patienter 

vars smärta inte har lindrats adekvat kan uppleva att smärtan dikterar deras beteende, att de tappat 

sin autonomi och att vårdpersonalen inte tar dom på allvar (Cousins, Brennan & Carr, 2004). 

Postoperativ smärta kan utlösa ett stressvar med ökad utsöndring av katekolaminer vilket kan leda 

till takykardi, förhöjt blodtryck och ökad syrgasförbrukning i exempelvis hjärtats myokard. Ökad 

utsöndring av kortisol och glucagon kan leda till hyperglykemi och katabolism. Stressen associerad 

till otillräckligt lindrad smärta har även visats leda till hyperkoaguabilitet och nedsatt immunförsvar, 

med konsekvenser i form av tromboser och sårinfektioner (Dunwoody et al., 2008).

Ihållande nociception och inflammation kan leda till sensibilisering av nerver och synapser både på 

perifer och central nivå. Denna sensibilisering kan resultera i att stimuli som inte varit smärtsamma, 

exempelvis beröring, kan upplevas som smärtsamma. Den kan även resultera i att stimuli som före 
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sensibiliseringen upplevdes som svagt smärtsamma istället upplevs vara kraftigt smärtande (Jones, 

2001). Katz, Jackson, Kavanagh och Sandler (1996) har visat att en högre smärtintensitet dagarna 

efter operationen är associerat med en kvarstående smärtproblematik ett och ett halvt år efter 

operationen.

Flertalet metoder används av intensivvårdssjuksköterskor för att de ska kunna bilda sig en 

uppfattning om hur patienter upplever smärtans intensitet och karaktär. Intensivvårdssjuksköterskor 

anser exempelvis att beteenden som grimascherande och motorisk oro kan vara indikatorer på 

smärta hos sederade patienter. Även stigande blodtryck, pulsfrekvens och andningsfrekvens kan 

tyda på att patienten upplever smärta (Klopper et al., 2006; Sjöström, Jakobsson & Haljamäe, 

2000). Sjuksköterskorna beaktar sin erfarenhet av hur andra patienter som genomgått samma 

operation har upplevt sin smärta (Klopper et al., 2006; Kim et al., 2005). Sjuksköterskornas 

kunskaper om de analgetiska preparat som patienten administrerats före och under operationen 

vägleder deras beslut om patientens behov av analgetika i det initiala postoperativa skedet (Kim et 

al., 2005). En verbal beskrivning av smärtan efterfrågas (Schafheutle, Cantrill & Noyce, 2000) och 

smärtans intensitet skattas på en skala mellan ett och tio, exempelvis med hjälp av en visuell analog 

skala (VAS).

Metoder för smärtlindring delas vanligtvis upp i två grupper, de farmakologiska och de icke-

farmakologiska. Farmakologiska metoder för att uppnå smärtlindring syftar exempelvis till att 

inhibera nociception, förhindra fortledningen av nociceptionen eller att modulera patientens 

upplevelse av smärtan. Detta kan uppnås med analgetiska preparat, exempelvis lokalbedövning, 

opioider, icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAID) och paracetamol. De icke-

farmakologiska metoderna kan exempelvis syfta till att hjälpa patienten att medvetet ändra sitt 

förhållningssätt till smärtan med hjälp av kognitiv beteendeterapi, eller att skifta fokus från smärtan 

som med musik eller djupandning (Daake & Gueldner, 1989).

På thoraxkirurgisk intensivvårdsavdelning (THIVA) vårdas patienter under de första 12-24 

timmarna efter genomgången hjärt- eller lungoperation. Patienter informeras före sin operation om 

ingreppet, narkosen och efterföljande vårdtid av kirurg, anestesiolog, sjuksköterska och 

undersköterska. Under pågående hjärtoperation tillfogas patienten, som del av sin kirurgi, ett 

vävnadstrauma i samband med exempelvis delning av sternum (sternotomi) och nedskärning för 

hämtning av ven och artär. Patienter som genomgår lungkirurgi opereras istället oftast genom en 

thoracotomi. Lungopererade patienter får rutinmässigt en epiduralanalgesi, till skillnad från de 
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hjärtopererade som rutinmässigt får en analgesi baserad på intravenösa opioider och paracetamol. 

Vid både hjärt- och lungkirurgi läggs vanligtvis ett eller flera thoraxdrän in för att kontrollera och 

utrymma blödning samt avhjälpa eventuell pneumothorax. Patienter som genomgått hjärtkirurgi får 

också rutinmässigt en eller flera pacingtrådar fästa till epikardiet och dragna ut genom bröstkorgen 

för att en extern pacingkälla ska kunna anslutas vid behov (Roschkov & Jensen, 2004).

Patienter som genomgått en hjärtoperation fortsätter sedan vanligtvis att vara intuberade och sövda 

de första timmarna efter operationens avslut. Under den första vårdtiden på THIVA observeras 

eventuell blödning i thoraxdränagen av intensivvårdssjuksköterskorna och vid en tilltagande eller 

kraftig dränering kan det bli aktuellt med reoperation. Det är även viktigt att patienterna värms till 

normal kroppstemperatur före de väcks, bland annat för att minimera risken för shivering. När 

extubationskriterier har uppnåtts är det viktigt att intensivvårdssjuksköterskan eftersträvar ett lugnt 

uppvaknande. Vaknar patienten stressad med ett blodtryck som hastigt stiger kan detta leda till en 

reblödning (Mullen-Fortino & O'Brien, 2008).

Patientens smärtupplevelse påverkas av flertalet faktorer, exempelvis tidigare erfarenheter av 

smärta, upplevt stöd och vävnadsskadans omfattning. Otillräckligt lindrad smärta innebär ett 

lidande och kan leda till postoperativa komplikationer. Det kan även leda till långvariga 

smärttillstånd. Intensivvårdssjuksköterskor använder sig av flera metoder för att bedöma patientens 

behov av smärtlindring. Det finns både farmakologiska och icke-farmakologiska metoder för 

smärtlindring i det postoperativa skedet. Kontexten på thoraxkirurgisk intensivvårdsavdelning 

innebär ett flertal utmaningar. Bland annat är patienten ofta sövd och intuberad vid ankomst till 

avdelningen, de kan ha genomgått erkänt smärtsam kirurgi och de kan ha ett kvarliggande 

thoraxdränage. Det har visats att patienter som genomgått thoraxkirurgi upplever moderat-till-svår 

smärta under den postoperativa vårdtiden (Puntillo, 1990; Valdix & Puntillo, 1995; Kuperberg & 

Grubbs, 1997; Gélinas, 2007). 

Virginia Henderson (1966) säger att omvårdnad handlar om att hjälpa en individ att utföra åtgärder 

som bidrar till hälsa eller tillfrisknande (eller en fridfull död); åtgärder individen själv skulle utföra 

om han hade erfoderlig kraft, vilja eller kunskap. Henderson menar vidare att det är sjuksköterskans 

uppgift att hjälpa individen att så snart som möjligt återvinna sitt oberoende. Om intensivvårdssjuk-

sköterskan gör bedömningen att patienten har ett behov av smärtlindring är det 

intensivvårdssjuksköterskans ansvar att tillgodose detta behov. 
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Intensivvårdssjuksköterskorna har en central roll när det gäller patienternas smärtlindring i det 

postoperativa skedet. Ovan beskrivna studier visar att patienter upplever oacceptabelt svåra smärtor 

efter sin hjärtkirurgi. Mot denna bakgrund är det därför viktigt att öka kunskapen om 

intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att bedöma och behandla smärta hos patienter som 

vårdas postoperativt på thoraxkirurgisk intensivvårdsavdelning. 

Syfte

Syftet med examensarbetet var att beskriva intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att bedöma 

och behandla smärta hos patienter som vårdas postoperativt på thoraxkirurgisk intensivvårds-

avdelning.

Metod
I studien används en kvalitativ metod för att uppnå syftet att beskriva intensivvårdssjuksköterskors 

erfarenheter gällande smärtbedömning och behandling.  

Deltagare

Samtliga av de sju intensivvårdssjuksköterskor som visade intresse efter den initiala informationen 

tillfrågades och fem av dessa var intresserade av att delta i studien. De fick brev med mer 

information och svarstalong. Deltagarna hade mellan sex månader och 22 års erfarenhet av att 

arbeta som intensivvårdssjuksköterska. Fyra av deltagarna var kvinnor och en var man. Kriterier för 

deltagande i studien var att deltagarna skulle vara legitimerade sjuksköterskor med 

specialistutbildning inom intensivvård och de ska ha arbetat som intensivvårdssjuksköterska på 

THIVA minst sex månader. För att uppnå bredd gällande erfarenhet av att bedöma och behandla 

smärta hos postoperativa patienter valdes deltagare med ett fåtal respektive flertal yrkesverksamma 

år ut.

Procedur

Avdelningschefen för en thoraxkirurgisk intensivvårdsavdelning i Sverige informerades om studien 

och ett skriftligt tillstånd för genomförande inhämtades. Avdelningschefen informerade 

intensivvårdssjuksköterskorna på den thoraxkirurgiska intensivvårdsavdelningen om studien och de 

tillfrågades om de var intresserade av att delta. De som var intresserade ombads anmäla sig för 

vidare information av examensarbetets författare.
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Datainsamling

Semistrukturerade intervjuer genomfördes med deltagarna. En intervjuguide (Tabell 1) användes 

som stöd vid intervjuerna. Deltagarna gavs möjlighet att välja plats för intervjun, efter min 

rekommendation att det bör vara i en lugn miljö där vi inte riskerar bli störda under intervjun. 

Samtliga intervjuer genomfördes i ett avskilt rum på intensivvårdsavdelningen. Utöver frågorna i 

intervjuguiden ställdes följdfrågor av öppen karaktär i syfte att erhålla rikliga och spontana 

beskrivningar av de intervjuades erfarenheter. Intervjuerna varade mellan 30 och 46 minuter och de 

spelades in på band för att senare transkriberas i sin helhet.

Tabell 1. Intervjuguide
Intervjufrågor
Beskriv en situation där du upplevde att en patient var i behov av smärtlindring?

Beskriv vad du tolkar som tecken på att patienten upplever smärta?

Berätta om patienter som inte kan kommunicera sin smärtupplevelse. Hur upplever du bedömning och 

behandling av deras smärta?

Vad upplever du påverkar ditt beslut om smärtlindring?

Vad upplever du finns tillhands för att lindra patientens smärta?

Vad upplever du som svagheter respektive styrkor hos de olika metoderna för smärtlindring?

Upplever du att metodernas tillgänglighet påverkar ditt beslut om smärtlindring, i så fall hur?

Dataanalys

Data analyserades med en kvalitativ innehållsanalys som den beskrivits av Downe-Wamboldt 

(1992). Innehållsanalys är en metod lämplig för att exempelvis beskriva fokus för en grupp 

människor eller beskriva kulturella mönster och sanningar. Vid analysen skapas en plan för 

kategoriseringen av forskaren. Planen för kategoriseringen baseras på forskningsfrågan, enheten 

som ska analyseras, relevanta teorier, en genomgång av tidigare forskning, litteraturen och datan. 

Hur breda eller smala kategorierna ska vara beror på forskarens syfte, och beslutet om huruvida 

kategorierna ska vara ömsesidigt uteslutande eller ej ska baseras på vad som är mest logiskt i 
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forskningsfrågans kontext (Downe-Wamboldt, 1992).

De transkriberade intervjuerna lästes igenom flera gånger till en känsla för helheten hade bildats. 

Meningsbärande enheter som svarade mot studiens syfte extraherades. De meningsbärande 

enheterna kondenserades. De kondenserade meningsbärande enheterna kodades. Kondensering och 

kodning genomfördes med hänsyn tagen till kontexten. Koderna jämfördes baserat på likheter och 

skillnader, och sorterades i subkategorier som sedan kunde sammanföras i kategorier. Analysen 

resulterade i tre kategorier som speglar det manifesta innehållet i texten, och ett tema som tolkar 

innehållet i kategorierna. 

Etiska överväganden

Kvale (1997) beskriver etiska riktlinjer som forskaren ska ta hänsyn till, vid forskning om 

människor. Potentiella deltagare ska informeras om studien, att deltagande i studien är frivilligt och 

att de när som helst kan avsluta sitt deltagande om de så önskar. Deltagarnas identitet ska skyddas 

så att deras konfidentialitet kan säkras (Kvale, 1997).

Efter att den etiska gruppen vid institutionen för hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet, hade 

godkänt studiens genomförande informerades intensivvårdssjuksköterskor på thoraxkirurgisk 

intensivvårdsavdelning om studiens syfte både muntligt och skriftligt. När deltagarna valts ut 

informerades dessa om att deltagande i studien var helt frivilligt och kunde avbrytas när som helst 

utan att skäl behöver anges. Ingen information som kan identifiera deltagarna presenteras i studien, 

och insamlad data förvaras så att deltagarnas konfidentialitet säkerställs. När examensarbetet 

godkänts och publicerats i Luleå tekniska universitets databas kommer insamlad data i form av 

inspelade intervjuer och transkriberingar att destrueras. 
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Resultat

Analysen resulterade i ett tema med tre kategorier (Tabell 2). Tema och kategorier beskrivs i texten 
nedan, tillsammans med illustrerande citat hämtade ur intervjuerna.

Tabell 2. Översikt av tema (n=1) och kategorier (n=3)
Tema Kategori
Att göra allt som står i ens makt för att 
lindra patientens smärta optimalt  

Att försöka förstå patientens smärtupplevelse
Att väga fördelar med smärtlindring mot 
nackdelar
Att mer än patientens smärtupplevelse påverkar 
smärtbehandlingen

Att göra allt som står i ens makt för att lindar patientens smärta optimalt  

Att försöka förstå patientens smärtupplevelse

Intensivvårdssjuksköterskornas beskrev att det var viktigt att försöka förstå patientens 

smärtupplevelse. De beskrev att smärta är en individuell upplevelse som påverkas av flera faktorer 

och endast genom att beakta dessa faktorer kan de förstå hur patienten upplever sin smärta. 

Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev att om patienten inte kan kommunicera sin smärtupplevelse 

finns det inga andra säkra sätt att ta reda hur patientens smärtupplevelse ser ut, eller ens säkert säga 

att patienten upplever smärta.

Jag har svårt att se på patienten om dom har ont eller inte, jag frågar nog istället  
och ber dom nicka om dom har ont. Man kan ju inbilla sig att det där med rynkad 
panna [signalerar smärta] /.../ men det är, det enda jag säkert går på det är när jag  
frågar dom.

Det fanns enligt intensivvårdssjuksköterskorna ett flertal tecken och beteenden hos patienten som 

kunde antyda att patienten upplevde smärta. Bland tecknen nämnde intensivvårdssjuksköterskorna 

stigande pulsfrekvens, stigande blodtryck, stigande andningsfrekvens och förekomst av dilaterade 

pupiller hos patienten. Beteenden som intensivvårdssjuksköterskorna beskrev kunde indikera att 

patienten upplevde smärta var grimaserande, stillaliggande, försiktig andning, spändhet och 

motorisk oro. Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev att de var tvungna att beakta att dessa tecken 

kan påverkas av andra faktorer, exempelvis kan en pulsfrekvens hållas nere på grund av att 

patienten påverkas av betablockerande mediciner, ett blodtryck kan stiga på grund av att 

propofolinfusionen avbryts inför uppvaknandet och pupillerna kan vara miotiska på grund av 

medicinering med opioider.

Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev att patienter som kommunicerade att de hade ont litade de 
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på. Dock var det intensivvårdssjuksköterskornas erfarenhet att det händer att patienter vars beteende 

antyder att de var påverkade av smärta, anger att dom var smärtfria. Intensivvårdssjuksköterskorna 

beskrev att i sådana fall kunde de be patienten ta ett djupt andetag eller justera sin ställning i 

sängen. De beskrev att detta kunde leda till att patienterna uppmärksammar sin smärta. 

Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev vidare att det i en sådan situation är viktigt att förutom 

smärtlindring även ge patienten ytterligare information, så att denne förstår vad som förväntas av 

dom. Enligt intensivvårdssjuksköterskornas erfarenhet bör stor vikt ligga vid att patienterna ska 

kunna genomföra andningsövningar, mobilisera slem och justera sitt läge i sängen utan att hämmas 

av smärta. Intensivvårdssjuksköterskorna brukade också ta ett sådant tillfälle i akt för att påminna 

om hur viktigt det är att patienten säger till om smärtan återkommer eller tilltar i intensitet.

Alltså det kan ju vara någonting, att dom är extremt inaktiva och försiktiga i sängen  
tillexempel va, och dom kanske inte har ont men det kan ju stå för att dom inte riktigt  
är medvetna om det själv heller.

Och det finns ju patienter som inte säger till,  som ligger och har jätteont, så att  
informationen att du ska inte ha ont, du ska kunna blåsa i flaskan, du ska kunna ta  
djupa  andetag,  du  ska  kunna  hosta,  annars  så  måste  du  säga  till  /.../  det  är  
information hela tiden som är jätteviktig när man är runt sängen.

Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev att skattning av smärtintensitet på en skala från ett till tio var 

ett användbart verktyg för att skapa sig en bättre förståelse för patientens smärtupplevelse. Denna 

skattning var också grunden till utvärdering av den behandling som sedan patienten fick, där 

skattningen upprepades och om patienten uppgav en smärtintensitet av fyra eller högre gavs 

ytterligare behandling.

Är dom vaken så att dom kan prata då använder jag ju vasen, och dom ska ju ligga  
på tre eller under, och ligger dom på fyra eller fem då får man ju ge mer.

Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev hur de tog hänsyn till patientens tidigare upplevelser av 

smärta. En patient som präglats av en obehaglig smärtupplevelse under sitt liv kunde tänkas behöva 

en utökad behandling för att adekvat smärtlindring skulle uppnås. Även oroliga och nedstämda 

patienter med katastrofierande tankar runt sin smärta och sitt postoperativa förlopp kunde antas vara 

svårare att smärtlindra. Intensivvårdssjuksköterskorna uppgav att det inte var ovanligt att 

patienterna hade föreställningar om hur smärtan skulle vara efter operationen, och att det var viktigt 

att dessa föreställningar kunde diskuteras för att patienterna skulle kunna ha ett gynnsamt 

förhållningssätt till sin smärta.

Jaa, alltså,  till  exempel att  det  är kanske ännu viktigare att  folk som ter sig lite  
nervöst, oroliga och rädda, då kanske man tänker på det extra mycket att dom inte  
ska behöva ha ont och så.
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Och sen är det ju många som blir lite rädda och tycker ska det vara såhär besvärligt  
och såhär ont jag träffade en granne som sa att det var ingenting och jag har så ont,  
och då tror dom att nu är det väl någonting som har gått fel, och det kanske det inte 
har gjort utan vi har smärtlindrat dåligt medans kanske den andra patienten vart  
mycket bättre smärtlindrad, och det är exakt samma förlopp, så det är viktigt

Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev att en del av deras förståelse för hur patienten upplevde sin 

smärta baserades på deras vetskap om vilka farmakologiska preparat patienterna var påverkade av. 

Här nämndes premedicineringen som exempelvis kunde bestå av paracetamol och oxycontin, samt 

en intramuskulär injektion av morfin-scopolamin. Även läkemedel patienten hade fått under 

operationen beaktades. Exempelvis tog intensivvårdssjuksköterskorna hänsyn till hur länge det var 

sedan senaste dosen av fentanyl gavs, hur stor dosen var, och hur stor totalmängden fentanyl var för 

hela operationen. Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev också att om patienter använt analgetika 

över en längre tid före operationen var de tvungen att ta detta i beaktning. 

Vad dom har för bakgrund, har dom ätit mycket värktabletter innan då kan man tänka att  
dom förbrukar den där medicinen de har fått på op och vad de har fått för premedicinering.

Intensivvårdssjuksköterskornas erfarenhet var att patienter som genomgår thoracotomi kunde ha 

mycket svåra smärtor efter operationen. De beskrev att paracetamol och intravenösa opioider sällan 

räckte till och att en väl fungerande epidural analgesi (EDA) var det som krävdes för att snabb och 

adekvat smärtlindring skulle kunna uppnås. Deras erfarenhet var att patienter som genomgått en 

lungoperation och inte kunde få eller önskade avstå EDA oftast behövde en utökad 

smärtbehandling. Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev att denna utökade behandling inte var 

något som ordinerades rutinmässigt, utan att detta var något de behövde kontakta läkare för att få 

tillgång till. Detta kunde leda till situationer där intensivvårdssjuksköterskorna försökte smärtlindra 

patienterna med ökande doser opioid, utan adekvat smärtlindring men med tilltagande biverkningar 

i form av sedation och andningsdepression, innan de erhållit ytterligare ordinationer. 

Så  det  gick  inte  att  sätta  någon  ED-kateter,  epidural,  så  då  blev  det  ju  bara 
intravenöst, och det var ganska svårt, och då kan man känna det att kanske att redan  
på operation så vet ju vederbörande narkosläkare att här finns det ingen ED-kateter  
då måste man ju ordinera på ordinationsbladet något som ersätter det hyfsat men det  
var inte gjort heller. 

Men så småningom fick vi ju, efter lite tjat mer ordinationer på andra preparat och 
så vidare, så då gick det ju att få det drägligt i varje fall för patienten.

Det var intensivvårdssjuksköterskornas erfarenhet att patienter som hade ett thoraxdränage som 

retade pleura kunde uppleva svårare smärtor. Om intensivvårdssjuksköterskorna anade att detta var 
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en stor komponent av smärtupplevelsen kunde de välja att ta tidig kontakt med läkare för att önska 

utvidgade ordinationer, detta då NSAID-preparat i deras erfarenhet hade god effekt på 

”pleurasmärtor”. Det var intensivvårdssjuksköterskornas erfarenhet att smärtan ofta lindrades om 

dränagen avlägsnades. Enligt intensivvårdssjuksköterskornas erfarenhet hände det, om än sällan, att 

beslut tas om tidigareläggning av dränagedragning för att på så vis lindra smärtan.

Då brukar jag vara ganska så snabb och ta kontakt med våra doktorer och fråga det  
om finns det något annat jag kan ge, därför att ketobemidonet och oxynormet hjälper 
inte så bra egentligen på dom dära smärtorna när det ligger mot pleuran, det är ju 
då vi ger toradol, och den är mycket mycket bättre till lungpatienter.

Det är sån smärta då när dom har dränet och ena ligger i pleura och det blir en 
pleuritretning och dom har så gräsligt ont.

Att väga fördelar med smärtlindring mot nackdelar

Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev att smärtbehandling kunde innebära både fördelar och 

nackdelar för patienten. Att undvika lidande och postoperativa komplikationer vägdes mot de 

smärtlindrande preparatens biverkningar som kunde leda till exempelvis förlängd 

respiratorbehandling eller ökad blödningsbenägenhet för patienterna. Intensivvårdssjuksköterskorna 

beskrev att otillräckligt lindrad smärta innebar ett obehag och ett lidande för patienterna. De 

beskrev hur patienter som upplevde smärta kunde bli oroliga och tro att något har gått fel under 

operationen, eller att en komplikation har uppstått. Genom att ge adekvat smärtlindring kunde 

intensivvårdssjuksköterskorna undvika detta lidande.

Och sen tror jag också att det kan, att det är obehag, alltså att om dom har mycket  
ont eller så, det är ju ingen bra erfarenhet om du skulle komma in på sjukhus flera 
gånger att det sätter sig, att det är ett minne liksom, att det var en väldigt obehaglig 
upplevelse.

Om man har smärta då blir man orolig, man tror att operationen har gått fel, man 
kanske känner att någonting går sönder.

Det finns ju patienter som har beskrivit sen att det var det värsta att hon var så 
himla rädd för att ha ont.

Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev att otillräckligt lindrad smärta kunde leda till ett flertal 

postoperativa komplikationer och försämrad återhämtning. De befarade att smärta i bröstkorgen 

efter operationen skulle leda till att patienterna andades ytligt, att de inte mobiliserade slem och inte 

använde sig av positivt expiratoriskt tryck för att blåsa upp sina alveoler. Intensivvårds-

sjuksköterskornas erfarenhet var att detta kunde leda till både lunginflammation och otillräcklig 

ventilation. De beskrev även hur smärtan kunde leda till andra postoperativa komplikationer, 

exempelvis i de fall som patienterna undvek rörelse för att inte provocera fram smärta och således 
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inte mobiliserades i nödvändig grad, vilket beskrevs kunna leda till trycksår och tromboser. Den 

stress smärtan innebar för kroppen och medföljande påverkan på sårläkningen ansåg 

intensivvårdssjuksköterskorna kunde undvikas genom att ge adekvat smärtlindring.

Det är ju superviktigt, dom måste kunna andas, annars drar dom på sig en 
lunginflammation och atelektaser, det blir inte alls särskilt bra om dom inte kan 
andas djupt och blåsa ut sina små alveoler, superviktigt.

Ja, dom ska ju inte behöva ha ont, och det är en fruktansvärd stress för kroppen, och 
det är ju inte alls bra att ha ont alltså det är jätteviktigt att vara smärtstillad.

Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev att de olika smärtlindrande preparaten hade flertalet 

biverkningar som var viktiga att ta hänsyn till i sitt smärtarbete. Opioider i högdos beskrevs vara 

sederande och andningsdepressiva. De beskrev att toradol hade en påverkan på koagulationen, 

magslemhinnan och var njurtoxiskt. 

Det är ju det, opioiderna, ja, det är ju andningsdepression då, en del andas ju inte 
och kanske har lite högt PCO2, man kan ju hålla igen lite grann där också för att  
man vill ju att dom ska komma igång och andas och vakna till också, när man håller  
på att väcka dom, så det kan bli en balansgång /.../ men ändå vill man inte att dom 
ska ha ont och sådär, och ändå vill man ju helst att man ska kunna väcka dom då.

Det är ju lite njurtoxiskt, och det är ju ett NSAID-preparat, det påverkar ju 
magslemhinnan, och ja, det är inte ett förstahandspreparat.

Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev även hur tröttheten och andningsdepressionen associerad 

med administration av opioider kunde leda till onödigt långa respiratortider för patienterna. Att 

ligga intuberad, sederad och respiratorbehandlad sågs som en fysiologisk påfrestning för patienten.

Ja, alltså man vill ju att de ska vakna till och bli extuberade någon gång,
Så är det naturligtvis, för det är ju den enda nackdelen jag kan se att dom blir längre 
kvar i respiratorn, att de inte orkar vakna till.

Jag tycker såhär att en patient ska inte ligga i resp mer än nödvändigt /.../ det är av 
två anledningar, för det första är det en stressfaktor att ligga med tuben i halsen,  
ingen vill göra det, utan dom vill ju få bort den så fort som möjligt när dom är 
vakna, och för det andra så tror jag att vi förbättrar lungfuntionen med snabb 
extubering /.../ Så, jag tycker att det är ganska viktigt att extubera snabbt.

Att mer än patientens smärtupplevelse påverkar smärtbehandlingen

Intensivvårdssjuksköterskornas erfarenhet var att arbetet med att behandla patienternas smärta 

delvis handlade om rutinmässigt agerande. Standarddoser, standardordinationer och rutiner för 

handläggning av patienterna kunde påverka hur smärtbehandlingen planerades och utfördes. De 

beskrev också hur patienternas vikt och ålder var vägledande i deras beslut om dosering av 

smärtlindrande farmaka. Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev att standardordinationerna ibland 
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inte räckte till för att behandla patienternas smärta, då var det viktigt att samarbetet med läkarna 

fungerade bra. De nämnde ett fåtal icke-farmakologiska metoder som kan lindra patienternas 

smärta, men betonade att dessa användes i mycket mindre utsträckning än de farmakologiska 

metoderna.

Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev den rutinmässiga smärtlindringen. Denna började i och med 

premedicineringen som ofta bestod av samma preparat och samma eller liknande doser. Innan 

patienterna skulle väckas på intensivvårdsavdelningen gav flera av intensivvårdssjuksköterskorna 

en standarddos smärtlindrande, exempelvis två milligram morfin, för att sedan titrera in mer 

analgetika enligt en vid behovsordination som alltid fanns till hands. De administrerade även 

rutinmässigt paracetamol och oxycontin som del av en stående grundsmärtlindring. 

Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev hur att följa rutinerna oftast var tillräckligt för att uppnå 

smärtlindring.

Så den här första dosen är ju egentligen bara en liten standarddos kan man säga 
som jag ger alla.

Och det funkar ju i säkert 90 procent av fallen också, med dom här 
standardordinationerna.

Återkommande i intensivvårdssjuksköterskornas berättelser var att de doserade smärtlindrande 

farmaka efter patientens vikt och ålder. Detta gällde inte bara när intensivvårdssjuksköterskorna 

doserade opioiden som vanligtvis gavs före patienten väcktes, utan även när de bestämde hur stor 

titreringsdosen skulle vara ifall patienten uppgav smärta. Intensivvårdssjuksköterskorna var på sin 

vakt så att patienterna inte skulle få oanpassade och onödigt stora doser.

Ja, unga män brukar ju också kräva mer än äldre, det ser man ju sen när dom 
vaknar, att dom kräver betydligt mer.

Intensivvårdssjuksköterskornas beslut om smärtbehandling kunde även påverkas av rutiner för 

handläggning av patienterna. Vissa av patienterna valdes ut preoperativt som lämpliga kandidater 

för tidig överflyttning till nästa vårdnivå, vilket innebar en kortare planerad handläggningstid på 

intensivvårdsavdelningen. Detta kunde leda till att intensivvårdssjuksköterskorna upplevde en press 

att se till att patienternas extubering inte senarelades. Att åter sedera patienten och senarelägga 

extuberingen var i andra fall en metod intensivvårdssjuksköterskornas kunde använda för att 

behandla patienter som vaknade i ett oroligt smärtbetingat tillstånd.

...då ger jag ju ytterligare ett milligram, och då får jag väl ta det att dom ligger lite  
längre i respen, att dom blir lite trött, och då slumrar dom troligtvis till om dom har 
fått flera milligram, och sover en stund till, och så bråttom är det ju inte enligt min 
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uppfattning att extuberas, sällan så, det är ju bara tidiga im ibland som man kanske 
skyndar på, dom måste ut.

Det var intensivvårdssjuksköterskornas erfarenhet att de vid svårlindrad smärta kunde ta kontakt 

med ansvarig läkare för att resonera om problematiken och få utökade ordinationer. Detta gjorde 

intensivvårdssjuksköterskorna exempelvis då de bedömde att patientens smärta var av sådan 

karaktär att den inte skulle kunna behandlas inom ramen för standardordinationerna eller då 

patienten blev allt för påverkad av den ordinerade smärtlindringens biverkningar. Intensivvårds-

sjuksköterskorna uppgav att samarbetet med läkarna fungerade bra och att läkarna var ett stöd i 

smärtarbetet.

Nä, så visst finns det gånger då man måste ta kontakt med doktorn, då man känner 
det här går inte längre, vi måste ta från andra alternativ.

Jag tycker att dom tänker att man ska inte ha ont, ringer man och säger, till en 
doktor, narkosdoktor oftast blir det ju då, och säger att dom har ju ont, man blir  
tagen på allvar.

Intensivvårdssjuksköterskorna nämnde ett fåtal icke-farmakologiska metoder att lindra smärta. 

Utöver den mest grundläggande metoden, att hjälpa patienten att justera sin ställning för att lindra 

smärtan, var det enligt intensivvårdssjuksköterskornas erfarenhet ovanligt att de använde sig av 

icke-farmakologiska metoder för att uppnå smärtlindring. Andra metoder som ändå beskrevs av 

intensivvårdssjuksköterskorna att erbjuda patienterna att lyssna på musik, transkutan elektrisk 

nervstimulering (TENS), värmebehandling och massage. Just massage lyftes fram som en viktig 

metod för att lindra smärta hos patienter med lång vårdtid på intensivvårdsavdelningen, men att 

själv ge massage till rutinpatienterna avstod intensivvårdssjuksköterskorna från av olika skäl. Att 

sätta sig ner i lugn och ro för att prata med patienten kunde resultera i lindrad smärta, enligt 

intensivvårdssjuksköterskornas erfarenhet.

Massage, till exempel, det tror jag kan avleda och lindra smärta och oro framförallt.

Och då kan det ju vara nog så bra om man sitter och pratar, om du kan ge det  
kanske en halvtimme och sitta och prata i lugn och ro liksom, avdramatisera saker 
och ting, då kan dom ju plötsligt vara smärtfria.

Diskussion
Syftet med examensarbetet var att beskriva intensivvårdssjuksköterskors erfarenhet av att bedöma 

och behandla smärta hos patienter som vårdas postoperativt på THIVA. I resultatet framkommer det 

att intensivvårdssjuksköterskornas erfarenhet var att då smärta är en individuell upplevelse är 

patientens beskrivning av smärtan det enda sättet de säkert kan få veta hur patienten upplever 

smärtan. Om patienterna grimascherade, var spända eller motoriskt oroliga kunde detta tolkas som 
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tecken på smärta. Stigande blodtryck, puls eller andningsfrekvens var också vägledande tecken, 

tillsammans med dillaterade pupiller. När patienten väckts och extuberats kunde stillaliggande och 

försiktig andning signalera att patienten upplevde smärta enligt intensivvårdssjuksköterskorna. 

Corrêa och da Cruz (2000) visar att smärta i det postoperativa skedet efter en hjärtoperation är 

förenat med ökad hjärtfrekvens och stigande blodtryck samt förändrat andningsmönster och 

inaktivitet. Gélinas, Fillion och Puntillo (2009) beskriver fyra beteendemässiga parametrar som kan 

signalera att patienten upplever smärta: besvärat ansiktsuttryck, spända muskler, avvärjande 

kroppsrörelser och utebliven följsamhet till respiratorbehandling. Arbour och Gélinas (2010) visar 

att vitala parametrar inte är tillförlitliga indikatorer på smärta hos patienter som genomgått 

hjärtkirurgi och vårdas postoperativt på intensivvårdsavdelning. De beskriver att vitala parametrar 

endast bör vara vägledande om bedömning av beteendemässiga indikatorer inte går att genomföra, 

exempelvis när patienten är djupt sederad. Ett flertal studier beskriver således tecken och beteenden 

som kan indikera smärta, i likhet med intensivvårdssjuksköterskornas erfarenheter (Corrêa & da 

Cruz, 2000; Gélinas, Fillion & Puntillo, 2009; Arbour & Gélinas, 2010). 

I resultatet framkommer det att patienter som uppgav att de hade ont litade intensivvårds-

sjuksköterskorna på och gav smärtlindring. Det hände att intensivvårdssjuksköterskorna ifrågasatte 

patienter som uppgav att dom var smärtfria eller inte behövde mer smärtlindring. Fick de en känsla 

av att patienterna undvek all aktivitet som kunde leda till smärta bad intensivvårdssjuksköterskorna 

dom exempelvis ta ett djupt andetag. Om patienterna inte kunde göra detta utan att uppleva smärta 

gavs ytterligare smärtlindring tillsammans med information om vikten av god smärtlindring för det 

postoperativa förloppet. Enligt Kuperberg och Grubbs (1997) händer det att patienter som har ont 

uppger att de är smärtfria eller endast lindrigt smärtpåverkade för att de är rädda att smärtlindrande 

farmaka ska göra dom beroende eller att de ska drabbas av biverkningar. Patienterna uppgav också 

att det var deras tro att smärta hade ett syfte för återhämtningen och att den normalt ska vara 

närvarande efter en operation. Lahtinen, Kokki, och Hynynen (2006) visar att 60 procent av 

patienter som skulle genomgå en hjärtoperation inte trodde att smärtlindrande farmaka hade några 

biverkningar. Endast tre respektive två procent av studiens deltagare trodde att smärtlindrande 

farmaka kunde ge biverkningarna illamående eller kräkningar. Ingen patient trodde att de skulle 

kunna bli beroende av smärtlindrande farmaka. Förståelsen för vad som kan påverka patienten att 

delge en felaktig bild av sin smärta är viktig för intensivvårdssjuksköterskorna. Den behövs för att 

kunna individanpassa information så att arbetet med att behandla smärta blir ett samarbete på 

faktabaserade grunder för intensivvårdssjuksköterskan och patienten.
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Intensivvårdssjuksköterskorna bad patienterna skatta sin smärtintensitet på en skala från ett till tio. 

Denna information användes sedan för att kunna utvärdera effekten av insatt behandling. Clark et 

al. (2002) beskriver att skattningar med VAS och andra endimensionella instrument främst tycks 

korrelera mot de emotionella aspekterna av patientens smärtupplevelse. Deras slutsats blir att den 

uppskattade smärtintensiteten ger en dålig indikation på patientens behov av analgetika, detta då 

den framkomna siffran påverkas mer av andra faktorer än smärtans sensoriska karaktär. Detta 

styrker intensivvårdssjuksköterskornas erfarenhet att VAS är ett verktyg som huvudsakligen bör 

användas för utvärdering av den smärtlindrande behandlingens effekt. Det går inte att använda som 

ensam metod för att skapa sig en förståelse för patientens smärtupplevelse.

Det framkommer i resultatet att intensivvårdssjuksköterskornas förståelse för patienternas 

smärtupplevelse delvis bygger på deras kunskap om patienternas tidigare erfarenheter av smärta och 

deras sinnesstämning. Clark et al. (2002) beskriver, i överensstämmelse med intensivvårds-

sjuksköterskornas erfarenhet, att det finns en korrelation mellan högre skattningar av oro, rädsla, 

ilska och nedstämdhet och högre skattningar av smärtintensitet. I resultatet framkommer även att 

intensivvårdssjuksköterskorna tog pre- och intraoperativ administrering av farmaka i beaktning. Om 

patienterna hade en smärtproblematik och stod på smärtlindrande farmaka preoperativt tog 

intensivvårdssjuksköterskorna hänsyn till detta. Gerbershagen et al. (2010) visar att det finns ett 

samband mellan en långvarig smärtproblematik preoperativt och högre smärtintensitet 

postoperativt.

Intensivvårdssjuksköterskornas erfarenhet var att patienter som genomgått thoracotomi generellt 

hade mer svårlindrade smärtor. Om patienterna inte hade en välfungerande epiduralkateter att 

använda i smärtlindrande syfte var det problematiskt att uppnå adekvat smärtlindring. 

Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev också att det i deras erfarenhet saknades en rutin för hur 

patienter utan epiduralkateter skulle erhålla adekvat smärtlindring. Thoraxepidural anses fortfarande 

vara ”the golden standard” för analgesi efter thorakotomi, men under de senaste åren har ett par 

andra behandlingsformer framträtt i litteraturen (Norum & Breivik, 2010). Scarci, Joshi och Attia 

(2010) visar i en litteraturgenomgång att en paravertebralblockad tycks kunna ge lika effektiv 

smärtlindring som en epidural analgesi efter genomgången thorakotomi. Norum och Breivik (2010) 

föreslår att paravertebralblockaden kan vara ett alternativ när den thorakala epiduralen inte är 

aktuell av olika patientrelaterade skäl, men framhåller samtidigt att de två metoderna delvis har 

samma kontraindikationer. Nesher et al. (2008) visade att en intravenös patientkontrollerad analgesi 

bestående av ketamin och morfin gav en effektivare analgesi än enbart morfin för patienter som 
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genomgått antingen sternotomi eller thorakotomi. Nesher et al. (2009) studerade ånyo huruvida 

ketamin i kombination med morfin kunde betyda några fördelar i en population av postoperativa 

patienter som genomgått thorakotomier och kunde reproducera tidigare funna resultat; ketamin var 

morfinsparande och färre opioidrelaterade biverkningar kunde ses, samtidigt som patienterna 

uppgav en lägre smärtintensitet och behövde mindre kompletterande analgetika i form av NSAID. 

Patienter som genomgår lungkirurgi kan vara svårare att smärtlindra och 

intensivvårdssjuksköterskorna gör allt som står i sin makt för att se till att de får en adekvat 

smärtlindring. Kunskap om nya metoder för smärtlindring kan leda till att patienten får en bättre 

smärtlindring. 

Resultatet visar att det var intensivvårdssjuksköterskornas erfarenhet att patienter med 

thoraxdränage i pleurahåla kunde ha en svårare smärtproblematik. Mueller et al. (2000) visar att 

patienter som blev av med sina pleurala thoraxdränage tidigare skattade signifikant lägre 

smärtintensitet än de som hade kvar sina dränage. Detta styrker intensivvårdssjuksköterskornas 

erfarenhet att thoraxdränaget är associerat med smärta samtidigt som avlägsnande av dränage 

beskrivs lindra smärtan. I resultatet framkommer även att intensivvårdssjuksköterskornas erfarenhet 

var att otillräcklig smärtlindring innebar ett lidande för patienten. Patienter som upplever smärta kan 

även tolka den som ett tecken på att något har gått fel, vilket kan leda till oroskänslor. 

Intensivvårds-sjuksköterskorna beskrev att del av deras motivation att smärtlindra var att undvika 

detta lidande. Även att undvika postoperativa komplikationer uppgavs som motiv för att försöka 

uppnå en adekvat smärtlindring. Blondal och Halldorsdottir (2009) beskriver att sjuksköterskornas 

starka motivation att lindra patienters smärta kom dels från deras pliktkänsla och upplevda 

moraliska obligat att som sjuksköterska lindra lidande.

Intensivvårdssjuksköterskorna beaktade de olika smärtlindrande metodernas biverkningar. Opioider, 

exempelvis Ketogan och Oxynorm, beskrevs vara sederande och andningsdepressiva. NSAID-

preparatetTtoradol påverkade istället koagulationen, magslemhinnan och var njurtoxiskt enligt 

intensivvårdssjuksköterskornas erfarenhet. En studie (Strom et al., 1996) visar att användningen av 

Toradol är associerat med en något ökad risk för gastrointestinalblödning och blödning i 

operationsområdet, men att risken för GI-blödning var mindre om preparatet användes färre än fem 

dagar. Bland personer äldre än 75 kunde sågs något ökade risker för både GI-blödning och blödning 

i operationsområdet. I resultatet framkommer det att intensivvårdssjuksköterskornas erfarenhet var 

att patienter som fått en stor dos opioid och därigenom blivit tröttare och mer sederade låg längre 

intuberade och respiratorbehandlade. Detta sågs som en direkt nackdel med att administrera 
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oanpassade doser av smärtlindrande i form av opioider innan patienten extuberats. Detta stämmer 

överens med Coventry, Siffleet och Williams (2006) fynd av att patienter som givits större mängd 

opioider även hade signifikant längre tid till extubation.

Resultatet visar att rutiner, enligt intensivvårdssjuksköterskornas erfarenhet, påverkade 

smärtbehandlingens utformning. Premedicinering, standarddoser, stående ordinationer och rutiner 

för vid behov-behandling med opioid räcker oftast för att uppnå en adekvat smärtlindring. Coventry, 

Siffleet och Williams (2006) visar i en studie att mängden administrerad opioid inte hade något 

signifikant samband med kön, ålder eller hämtning av mammaria-artären under de första 

postoperativa dagarna. Detta kan tolkas som att postoperativ smärta efter hjärtoperation lindrades 

med rutinmässiga doser opioider utan att dosanpassning gjordes baserat på patientens ålder, kön 

eller omfattningen av vävnadstraumat i samband med kirurgin. Ett arbete präglat av rutiner och 

upprepningar får inte stå i vägen för att patienterna ska få en individuellt utformad smärtlindring.

Intensivvårdssjuksköterskornas erfarenhet var att smärtlindrande läkemedel lämpligtvis doseras 

efter patientens ålder och vikt. Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev hur patienter äldre än 70 år 

bör få reducerade doser opioid samt hur patientens vikt kan vara vägledande. Lay, Puntillo, 

Miaskowski och Wallhagen (1996) beskriver i sin studie att äldre (>65 år) patienter som 

intensivvårdades efter hjärtkirurgi gavs mindre mängd opioider än motsvarande yngre patienter 

(<65 år). Rutiner för handläggningen av patienterna påverkade intensivvårdssjuksköterskornas 

beslut om smärtlindrande behandling. När de vårdade patienter som valts ut för tidig överflytt till 

nästa vårdnivå kunde de känna en press att inte använda för stora doser opioider så att patienterna 

inte kunde extuberas. Blondal och Halldorsdottir (2009) visar att sjuksköterskor upplever att det 

finns hinder på organisationell nivå som påverkar den smärtlindring de ger, bland annat upplevdes 

tidsbrist och begränsad tillgång till ordinerande läkare som hinder i sjuksköterskornas smärtarbete. 

Intensivvårdssjuksköterskorna beaktade och använde ett fåtal icke-farmakologiska metoder för 

smärtlindring. De nämnde musik, TENS, värmebehandling och massage. Även mer basala 

omvårdnadsinterventioner som att hjälpa patienten justera sitt läge i sängen eller att sätta sig ner och 

samtala med patienten i lugn och ro, kunde användas i smärtlindrande syfte. Blondal och 

Halldorsdottir (2009) beskriver hur sjuksköterskor som inte lyckas lindra smärta med analgetika 

beaktar användandet av icke-farmakologiska metoder. De beskriver också hur sjuksköterskor 

upplever att brist på kunskap om de icke-farmakologiska metoderna är ett hinder för att de ska 

använda dom i större utsträckning. Freynet och Falcoz (2010) beskriver att TENS-behandling i det 
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postoperativa skedet efter genomgången thorakotomi är ett effektivt sätt att lindra smärta. 

Användandet av TENS resulterade i att mindre mängder opioider användes för att uppnå 

motsvarande smärtlindring, vilket i sig resulterar i mindre biverkningar, exempelvis illamående och 

kräkningar. Bauer et al. (2010) visar att massage så tidigt som dagen efter operationen inte ledde till 

en signifikant smärtlindring och att de som fått massage behövde mer analgetika under nästföljande 

dygn. Massageterapi under den tredje dagen efter operationen var dock förenat med större 

reduktioner i smärt-, spändhets- och ängslighetsnivåer hos studiedeltagarna, i jämförelse med dem 

som fick kontrollbehandlingen vilket bestod av 20 minuter enskild avslappning.

Metoddiskussion

Ett ändamålsenligt urval är nödvändigt för att kunna studera specifika fenomen inom kvalitativ 

forskning. Trovärdighet uppnås genom att datainsamling och dataanalys sker systematiskt och är 

väldokumenterat (Polit & Beck, 2008). Fem intensivvårdssjuksköterskor med varierande erfarenhet 

av arbetet på thoraxkirurgisk intensivvårdsavdelning deltog i studien, utvalda i enlighet med 

tidigare beskrivna urvalskriterier. Efter att samtliga deltagare intervjuats och intervjuerna 

transkriberats för att genomläsas kunde författaren konstatera att datan innehöll djupa och rikliga 

beskrivningar av det studerade fenomenet. Sedan beslutades att insamlad data var tillräcklig och att 

fler intervjuer inte var nödvändiga. Kvale (1997) säger att studiens trovärdighet inte påverkas av 

antalet intervjuade, istället är det intervjuernas kvalitet som ska bedömas. 

Kvale (1997) menar att intervjuarens förförståelse kan påverka honom eller henne att hålla sig 

objektiv under intervjuerna. Förförståelsen kan påverka intervjuaren när det gäller vilka frågor och 

följdfrågor som ställs, och när intervjuaren ska kliva in för att föra intervjun vidare. Downe-

Wamboldt (1992) säger också att datainsamlingen influeras av forskarens kunskapsnivå, 

erfarenheter, eventuell bias och dennes perspektiv. I denna studie påverkade författarens 

förförståelse intervjuguidens utformande, vilket kan ses som en svaghet. Författaren var dock 

noggrann med att ställa öppna följdfrågor för att erhålla uttömmande svar, för att på så vis begränsa 

dennes inverkan på intervjupersonernas beskrivningar av det studerade fenomenet. Författarens 

förförståelse kan ha lett till att mer penetrerande följdfrågor har kunnat ställas, så att rikligare 

beskrivningar av fenomenet kunde erhållas och fenomenet kunde beskrivas i sin helhet, vilket kan 

ses som en styrka i studien.
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Slutsats
Intensivvårdssjuksköterskorna gjorde sitt bästa för att skapa sig en förståelse för patienternas 

smärtupplevelse och de vägde fördelar med lindrad smärta mot de nackdelar som administrering av 

analgetika kunde betyda. Sedan påverkades deras beslut om smärtlindrande behandling av ett flertal 

andra faktorer. Att intensivvårdssjuksköterskorna blir medvetna om att det finns ytterligare faktorer, 

utöver patientens smärtupplevelse, som påverkar ens beslut om smärtbehandling kan leda till att de 

gör medvetna val att bortse från dessa faktorer för att istället låta patientens smärtupplevelse diktera 

behandlingens utformning. Exempelvis framkommer det att intensivvårdssjuksköterskorna beaktar 

icke-farmakologiska metoder för smärtlindring, men sällan använder dessa. Om 

intensivvårdssjuksköterskorna kan formulera för sig själva varför de inte använder icke-

farmakologiska metoder för smärtlindring, trots att det finns metoder som har dokumenterat god 

effekt, kan de också ta medvetna beslut om huruvida dessa metoder bör läggas till i deras arsenal av 

smärtlindrande behandlingar.

21



Referenser
Arbour, C., & Gélinas, C. (2010). Are vital signs valid indicators for the assessment of pain in 

postoperative cardiac surgery ICU adults? Intensive and Critical Care Nursing, 26, 83-90.

Bauer, B.A., Cutshall, S.M., Wentworth, L.J., Engen, D., Messner, P.K., Wood, C.M., Brekke, K.M., 

Kelly, R.F., & Sundt, T.M. (2010). Effect of massage therapy on pain, anxiety, and tension after 

cardiac surgery: a randomized study, Complementary Therapies in Clinical Practice, 16, 70-75.

Blondal, K., & Halldorsdottir, S. (2009). The challenge of caring for patients in pain: from the 

nurse's perspective. Journal of Clinical Nursing, 18, 2897-2906.

Clark, W.C., Yang, J.C., Tsui, S.L., Ng, K.F., & Bennett Clark, S. (2002). Unidimensional pain 

rating scales: a multidimensional affect and pain survey (MAPS) analysis of what they really 

measure. Pain, 98, 241–247.

Corrêa, C.G., & da Cruz, A. (2000). Pain: clinical validation with postoperative heart surgery 

patients. Nursing Diagnosis, 11, 5-14.

Cousins, M.J., Brennan, F., & Carr, D.B. (2004). Pain relief: a universal human right. Pain, 112, 1–

4.

Coventry, L.L., Siffleet, J.M., & Williams, A.M. (2006). Review of analgesia use in the intensive 

care unit after heart surgery. Critical care and Resuscitation: Journal of the Australasian Academy 

of Critical Care Medicine, 8, 135-140. 

Daake, D.R., & Gueldner, S.H. (1989). Imagery instruction and the control of post-surgical pain. 

Applied Nursing Research, 2, 114–120.

Dunwoody, C.J., Krenzischek, D.A., Pasero, C., Rathell, J.P., & Polomano, R.C. (2008). 

Assessment, physiological monitoring, and consequences of inadequately treated acute pain. Pain 

Management Nursing, 9, 811-821.

Downe-Wamboldt, B. (1992). Content analysis: method, applications, and issues. Health Care for  

22



Women International, 13, 313-321.

Eccleston, C. (2001). Role of psychology in pain management. British Journal of Anaesthesia, 87,  

144–152.

Freynet, A., & Falcoz, P.E. (2010). Is transcutaneous electrical nerve stimulation effective in 

relieving postoperative pain after thoracotomy? Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery,  

10, 283-288.

Gélinas, C. (2007). Management of pain in cardiac surgery ICU patients: have we improved over 

time? Intensive and Critical Care Nursing, 23, 298-303.

Gélinas, C., Fillion, L., & Puntillo, K.A. (2009). Item selection and content validity of the critical-

care pain observation tool for non-verbal adults. Journal of Advanced Nursing, 65, 203-216

Gerbershagen, H.J., Dagtekin, O., Gaertner, J., Petzke, F., Heidenreich, A., Sabatowski, R., & 

Ozgür, E. (2010). Preoperative chronic pain in radical prostatectomy patients: preliminary evidence 

for enhanced susceptibility to surgically induced pain. European Journal of Anaesthesiology, 27,  

448-454.

Henderson, V. (1966). The nature of nursing. New York: Macmillan Publishing.

Jones, J.B. (2001). Pathophysiology of acute pain: implications for clinical management. 

Emergency Medicine, 13, 288-292.

Katz, J., Jackson, M., Kavanagh, B.P., & Sandler, A.N. (1996). Acute pain after thoracic surgery 

predicts long-term post-thoracotomy pain. The Clinical Journal of Pain, 12, 50-55.

Kim, S.H., Schwartz-Barcott, D., Tracy, S.M., Fortin, J.D., & Sjöström, B. (2005). Strategies of 

pain assessment used by nurses on surgical units. Pain Management Nursing, 6, 3-9.

23



Klopper, H., Andersson, H., Minkkinen, C., Ohlsson, C., & Sjöström, B. (2006). Strategies in 

assessing post-operative pain - a South African study. Intensive and Critical Care Nursing, 22, 12-

21.

Kuperberg, K.G., & Grubbs, L. (1997). Coronary artery bypass patients' perceptions of acute 

postoperative pain. Clinical Nurse Specialist, 11, 116-122.

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

Lahtinen, P., Kokki, H., & Hynynen, M. (2006). Pain after cardiac surgery: a prospective cohort 

study of 1-year incidence and intensity. Anesthesiology, 105, 794-800.

Lay, T.D., Puntillo, K.A., Miaskowski, C.A, & Wallhagen M.I. (1996). Analgesics prescribed and 

administered to intensive care cardiac surgery patients: does patient age make a difference? 

Progress in Cardiovascular Nursing, 11, 17-24. 

Loeser, J.D., Butler, S.H., Chapman C.R., & Turk D.C. (2001). Bonica's management of pain. 

Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins.

Mueller, X.M., Tinguely, F., Tevaearai, H.T., Ravussin, P., Stumpe, F., & von Segesser, L.K. (2000). 

Impact of duration of chest tube drainage on pain after cardiac surgery. European Journal of  

Cardio-Thoracic Surgery, 18, 570-574.

Mullen-Fortino, M., & O'Brien, N. (2008). Caring for a patient after coronary artery bypass graft 

surgery. Nursing, 3, 12-18.

Nesher, N., Serovian, I., Marouani, N., Chazan, S., & Weinbroum, A.A. (2008). Ketamine spares 

morphine consumption after transthoracic lung and heart surgery without adverse hemodynamic 

effects. Pharmacological Research, 58, 38-44.

24



Nesher, N., Ekstein, M.P., Paz, Y., Marouani, N., Chazan, S., & Weinbroum A.A. (2009). Morphine 

with adjuvant ketamine vs higher dose of morphine alone for immediate postthoracotomy analgesia. 

Chest, 136, 245-252.

Norum, H.M., & Breivik, H. (2010). A systematic review of comparative studies indicates that 

paravertebral block is not superior nor safer than epidural analgesia for pain after thoracotomy. 

Scandinavian Journal of Pain, 1, 12–23. 

Polit, D.F., & Beck, C.T. (2008). Nursing research. Generating and assessing evidence for nursing 

practice (8:uppl). Philadelphia: Lippincott and Wilkins.

Puntillo, K.A. (1990). Pain experiences of intensive care unit patients. Heart & Lung: The Journal  

of Critical Care, 19, 526-533. 

Roschkov, S., & Jensen, L. (2004). Coronary artery bypass graft patients' pain perception during 

epicardial pacing wire removal. Canadian Journal of Cardiovascular Nursing, 14, 32-38.

Scarci, M., Joshi, A., & Attia, R. (2010). In patients undergoing thoracic surgery is paravertebral 

block as effective as epidural analgesia for pain management? Interactive Cardiovascular and 

Thoracic Surgery, 10, 92-96.

Schafheutle, E., Cantrill, J.A., & Noyce, P.R. (2000). Why is pain management suboptimal on 

surgical wards. Journal of Advanced Nursing, 33, 728-737.

Sjöström, B., Jakobsson, E., & Haljamäe, H. (2000). Clinical competence in pain assessment. 

Intensive and Critical Care Nursing, 16, 273-282.

Strom, B.L., Berlin, J.A., Kinman, J.L., Spitz, P.W., Hennessy, S., Feldman, H., Kimmel, S., & 

Carson, J.L. (1996). Parenteral ketorolac and risk of gastrointestinal and operative site bleeding. A 

postmarketing surveillance study. The Journal of the American Medical Association, 275, 376-382.

25



Valdix, S.W., & Puntillo, K.A. (1995). Pain, pain relief and accuracy of their recall after cardiac 

surgery. Progress in Cardiovascular Nursing, 10, 3-11.

26



Informationsbrev och förfrågan om deltagande i forskningsstudie                                    Bilaga 1

Postoperativ smärta är ett känt begrepp för intensivvårdssjuksköterskor och en del av deras arbete är 
att smärtlindra patienterna. Forskning visar att trots den kunskap som sjukvården besitter idag är det 
ännu ett problem att många patienter upplever en oacceptabel smärta postoperativt. En ineffektiv 
smärtlindring leder till ett onödigt vårdlidande, svårigheter att komma igång med rehabilitering 
samt förlängd tid på sjukhus.

Syftet med denna studie är att beskriva intensivvårdssjuksköterskans erfarenheter av att bedöma och 
behandla smärta hos postoperativa patienter.

Denna studie kommer att genomföras med en intervju som beräknas ta 30-90 minuter. Intervjun 
kommer att spelas in på band för att sen skrivas ut ordagrant och sen genom olika steg analyseras. 
Medverkan är helt frivillig och kan när som helst avslutas utan att skäl anges. Den färdigutskrivna 
intervjun kommer att behandlas konfidentiell och förvaras på ett låst ställe. De enda som kommer 
att ta del av materialet är jag och handledaren.

Om du är intresserad av att delta i studien, fyll i den bifogade svarstalongen och skicka den i det 
bifogade kuvertet till Andreas Isaksson. Jag kommer att kontakta dig för att bestämma tid och plats 
för intervjun. Du kan även kontakta mig eller min handledare via mail (se nedan). Har du några 
frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig.

Andreas Isaksson 
Legitimerad sjuksköterska 
Studerande vid Institutionen för 
Hälsovetenskap 
Luleå tekniska universitet 
Tel: XXX-XXXXXXX 
e-post: isaksson.email@gmail.com 

Åsa Engström
Legitimerad sjuksköterska
Handledare, universitetslektor
Institutionen för Hälsovetenskap
Luleå tekniska universitet
Tel: XXX-XXXXXX
e-mail: asa.engstrom@ltu.se
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Svarsblankett

Jag vill delta i studien och vill att du tar kontakt med mig för överenskommelse om tid 
och plats för intervjun. 

o

Jag vill att du kontaktar mig för mer information.

Namn: …………………………………………………………

Telefon:……………………………………………………….

E-post:………………………………………………………..
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