
EXAMENSARBETE

Icke farmakologiska omvårdnadsåtgärder
vid postoperativ smärta

En litteraturöversikt

Madeleine Hermansson
Maria Johansson

Sjuksköterskeexamen
Sjuksköterska

Luleå tekniska universitet
Institutionen för hälsovetenskap



 
 
Luleå tekniska universitet 
Institutionen för hälsovetenskap 
Avdelningen för omvårdnad 
 

 

 

 

 

Icke farmakologiska omvårdnadsåtgärder vid postoperativ 

smärta  

- en litteraturöversikt 

Non-pharmacological nursing interventions on postoperative 

pain  

- a literature review 

 

Madeleine Hermansson 

Maria Johansson 

 

 

 

 

 

 

 

Kurs: Examensarbete 15 hp 

Höstterminen 2012 

Sjuksköterskeprogrammet 180 hp 

Handledare: Sebastian Gabrielsson 



2 
 

 

Icke farmakologiska omvårdnadsåtgärder vid postoperativ smärta 

- en litteraturöversikt 

 
Madeleine Hermansson 

Maria Johansson 

 

 

Avdelningen för omvårdnad 

Institutionen för omvårdnad 

Luleå tekniska universitet 

 

 

Abstrakt 
Postoperativ smärta är något som merparten patienter som genomgår kirurgi 

upplever och som kan leda till längre återhämtning, sämre livskvalité och 

långvariga smärttillstånd om den inte behandlas adekvat. Det finns förutom 

farmakologisk smärtbehandling även icke farmakologiska metoder för att 

lindra smärta. Syftet med denna studie var att göra en kunskapsöversikt över 

icke farmakologiska omvårdnadsåtgärder vid postoperativ smärta. En 

litteratursökning gjordes i fyra databaser: Cinahl, PubMed, Amed/EBSCO 

samt Psychinfo. Nitton artiklar valdes ut för analys. De fem kategorier av 

omvårdnadsåtgärder som framkom var musik, patientundervisning, 

massage, akupunktur och kylterapi. Musik kan fungera som avledning från 

smärtan. Individanpassade omvårdnadsåtgärder som patientundervisning 

stärker patientens empowerment och delaktighet och massage ger en känsla 

av närhet och beröring. Akupunktur och kylterapi kan ges som komplement 

till traditionell smärtlindring. Resultatet visar att samtliga omvårdnads-

åtgärder har en positiv inverkan på smärta, är kostnadseffektiva och 

ofarliga. Merparten av forskarna rekommenderar vidare forskning för att 

bekräfta deras studiers resultat.  

Nyckelord: postoperativ smärta, omvårdnadsåtgärder, systematisk 

litteraturöversikt 
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Postoperativ smärta kan upplevas på olika sätt. Patienter som genomgått en höftplastik 

beskrev den postoperativa smärtan som intensiv, ihållande, fruktansvärd, brännande och 

lokaliserad till höften (Joelsson, Olsson & Jakobsson, 2010). Leegard, Nåden och Fagermoen 

(2008) beskriver att kvinnors postoperativa upplevelser efter hjärtkirurgi varierade från att 

inte ha någon smärta till att känna en konstant smärta. Rejeh och Vaismoradi (2010) beskriver 

upplevelser efter elektiv kirurgi. Där en del av patienterna upplevde att smärtan var ett stort 

problem och medan andra tyckte att smärtan kändes mer intensiv än förväntat. Patienterna 

som genomgått thoraxkirurgi beskrev smärtan som mest intensiv dagen efter operation och 

tyckte också att smärtlindringen inte var tillräcklig. Smärtstillande läkemedel hade en liten 

inverkan på deras smärtupplevelse (Yin, Tse & Wong, 2012). Joelsson et al. (2010) beskriver 

hur patienterna upplevde rädsla dagarna efter operation vid mobilisering.  

 

Patienter som hade haft en realistisk uppfattning av smärtan preoperativt tyckte att smärtan 

var mer accepterande och hanterbar postoperativt. (Stomberg & Öman, 2006). Kvinnor som 

genomgått hjärtkirurgi ville inte klaga men önskade mer information om hur de kunde hantera 

smärtan själv. De beskrev att de hade svårt att minnas information som de fått och de flesta 

ville inte ha smärtstillande läkemedel förrän smärtan var outhärdlig (Leegard et al., 2008). 

Patienterna efter elektiv kirurgi tyckte ändå att smärtan var en normal del av efterförloppet 

och hade inte förväntat sig att vara helt smärtfria. Den medicinska smärtlindringen efter 

operationen såg de som ett hjälpmedel för att klara av den värsta smärtan och uppnå en 

komfortabel smärtnivå. Patienterna uppskattade utbildningen i smärthantering inför kirurgin 

(Rejeh & Vaismoradi, 2010).   

 

Smärtans väg genom kroppen börjar i nociceptorerna, de fria nervändarna på 

smärtreceptorerna som finns i kroppens alla vävnader förutom i hjärnan (Helms & Barone, 

2008). Nocieptiv smärta kallas den smärta som man känner när någon del av kroppen skadats 

eller håller på att skadas. Denna smärta har de allra flesta människor upplevt (Bjerneroth-

Lindström, 2011). Smärtan uppfattas då dessa stimuli överförs till ryggmärgen och vidare till 

thalamus i hjärnan. Enligt gate-control teorin kan samtidig stimulering av fibrer som 

förmedlar icke-smärtsamma stimuli blockera smärtimpulser i dorsala hornet (Helms & 

Barone, 2008). Smärta brukar delas in i akut och långvarig smärta. Långvarig smärta kan bero 

på sjukdomar i nerver, muskler och leder, till exempel reumatism, nervskador och 

fibromyalgi. Smärta som varat i mer än sex månader brukar klassas som långvarig smärta och 
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kan medföra en negativ påverkan på den psykiska hälsan. Den akuta smärtan är till exempel 

den smärta vi känner när vi bränner oss eller drabbas av njurstensanfall, ryggskott eller 

liknande. Akut plötslig smärta kan göra att kroppen blir påverkad, med blekhet, kallsvettighet, 

hjärtklappning, förhöjt blodtryck, förhöjd andningsfrekvens, påverkad sömn och illamående 

som följd (Bjerneroth-Lindström, 2011). 

 

Varje år genomgår miljontals patienter kirurgiska ingrepp. Målet för dessa patienter är att de 

efter kirurgin ska kunna återhämta sig på såväl fysisk, psykisk och social nivå. Att återhämta 

sig fysiskt kan till exempel innebära att återfå kontroll över reflexer och kroppsfunktioner 

men även att ha minskad smärta och trötthet (Allvin, Berg, Idvall & Nilsson, 2007). Psykiskt 

kan det handla om att återgå till att må bättre, återvinna sin integritet, få helhetskänsla, bli 

mindre deprimerad och gå från sjukdom till hälsa. Social återhämtning kan innebära att kunna 

samverka med andra och bli oberoende. Postoperativ återhämtning handlar också om att 

sträva efter att återgå till sitt habitual tillstånd (Allvin et al., 2007).  

Komplikationer i den postoperativa vården kan vara betydande källa till patientens sjuklighet 

(Barber, 1997). Otillräcklig smärtlindring och överdosering av opioider kan vara orsaker till 

komplikationer och båda kräver kunskap och färdigheter för att förhindras. Man måste ha i 

åtanke att smärtan kommer att vara mindre intensiv om medicinering ges före uppkomsten av 

smärta (Barber, 1997). Den postoperativa patienten med svår till måttlig smärta behandlas ofta 

med smärtstillande läkemedel som till exempel opioider. I en artikel om ickefarmakologiska 

omvårdnadsåtgärder vid hypertension har man till exempel använt sig av patientutbildning, 

stressreduktion, viktnedgång och fysisk aktivitet (DeSimone & Crowe, 2009). 

Sjuksköterskor är vårdpersonal som arbetar nära den postoperativa patienten och trots år av 

forskning kring postoperativ smärta och användningsområden för analgetika upplever 

fortfarande många patienter moderat till svår smärta efter kirurgi. När man undersöker orsaker 

till detta onödiga lidande identifieras flera barriärer som sjuksköterskan upplever i det dagliga 

arbetet med denna typ av patienter. Bland annat saknar de tillräcklig utbildning kring 

området, auktoritet i yrkesrollen och tid i sjuksköterske-patient relationen. De upplever också 

att de blir störda i arbetet med interventioner mot postoperativ smärta (Rejeh, Ahmadi, 

Mohammadi, Kazemnejad &Anoosheh, 2009). Det har också visat sig att många 

sjuksköterskor inte använder VAS (visual analog scale) vid bedömning av smärta och att 

smärta inte bedöms vid både vila och rörelse. Inte heller bedöms alltid effekten av den 

smärtlindring som ges. Bristen på användning av smärtskattningsverktyg och dokumentation 
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verkar vara de största hindren för att uppnå effektiv postoperativ smärthantering (Ene, 

Nordberg, Bergh, Johansson & Sjöström, 2008).  

På den postoperativa kirurgavdelningen arbetar sjuksköterskor med att vårda patienter som 

genomgått kirurgi och ska återhämta sig. Det finns många olika typer av kirurgiska ingrepp 

vilket gör att sjuksköterskor måste vara uppmärksamma på olika typer av komplikationer som 

kan uppstå efter ett ingrepp. Komplikationer som illamående, yrsel, svåra smärttillstånd, 

trycksår, infektion, blödning och läkemedelsbiverkningar bör observeras. Det första dygnet 

efter att patienten återvänder till kirurgavdelningen övervakas patienten noga och det är 

viktigt att sjuksköterskan tidigt kan se tecken på komplikationer (Zeitz, McCutheon & 

Albrecht, 2004). 

Omvårdnadsåtgärder innebär att vårdpersonal identifierar ett eller flera problem/behov, 

undersöker orsaker till problemet och agerar därefter genom att komma fram till en lösning, 

en omvårdnadsåtgärd (Hewitt-Taylor, 2012). Att hitta orsaken eller orsakerna till problemet är 

grundläggande och det finns varierande hjälpmedel och ramverk som kan användas under 

processen. Dessa stöd och hjälpmedel fungerar inte för alla situationer men de kan fungera 

som en guide och överblick. Processen med problemanalysen borde rimligtvis leda till förslag 

på lösningar som är korttidsverkande och/eller långtidsverkande. Idealt vore om alla som är 

involverade i problematiska situationer kan identifiera och analysera behov och arbeta med 

problemlösning för att kunna implementera förändringar i praxis som på sikt kan gynna hela 

organisationen (Hewitt-Taylor, 2012). 

Lämplig omvårdnad, bedömning och ingripande är avgörande för att kontrollera en patientens 

smärta och förhindra komplikationer. Opioider ger många biverkningar och kan fördröja den 

postoperativa återhämtningen (Barber, 1997).  Det är bevisat att smärtan är som högst dagarna 

efter operation och alla patienter vill inte använda för mycket läkemedel utan klara av att 

bemästra smärtan på egen hand (Joelsson et al., 2010; Leegard et al., 2008). Alternativ till 

smärtstillande läkemedel bör uppmärksammas. Med detta som utgångspunkt är därför är 

syftet med denna studie att beskriva kunskapsläget över vilka icke farmakologiska 

omvårdnadsåtgärder som finns som kan lindra smärta hos den postoperativa patienten. 

 

Metod 

För att ge en beskrivning av det samlade kunskapsområdet gjordes en systematisk 

litteraturöversikt. Systematiska litteraturöversikter används för att granska litteratur på ett 
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väldefinierat sätt inom ett speciellt ämnesområde och används för att besvara väl definierade 

frågor om klinisk praxis. De bör också innehålla en detaljerad tidsplan för inom vilken tid 

litteraturen blir utvald och även vilka metoder som används för att utvärdera och syntetisera 

resultaten i studien. För att läsaren ska kunna värdera tillförlitligheten av litteraturöversikten 

måste exakta kriterier bildas. Först formulerades en frågeställning och beskrivning av 

inklusions- och exklusionskriterier. Sedan genomfördes en litteratursökning och insamling av 

data som kvalitetsgranskades. Litteraturen som valdes ut analyserades, syntetiserades och 

resultaten redovisades (jmf. Cronin, Ryan & Coughlan, 2008; Willman, Stoltz & Bahtsevani, 

2006, s.49-51). 

 

Frågeställning 

Vår övergripande frågeställning var: vilka icke farmakologiska omvårdnadsåtgärder kan 

lindra smärta hos patienter som behandlas postoperativt? Två specifika frågor har använts 

vid litteratursökning och urvalet av material samt vid analysen av materialet. Frågorna har 

använts som hjälp för att finna relevant material och för att få fram ett resultat samt för att 

kunna göra en utvärdering av resultatet. Specifika frågeställningar: vilka icke farmakologiska 

omvårdnadsåtgärder finns beskrivna samt vilken effekt har omvårdnadsåtgärderna för 

patienter som behandlas för postoperativ smärta? 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier används för att specificera vilka egenskaper populationen som undersöks 

ska besitta (Polit & Beck, 2008, s.338). I en systematisk litteraturöversikt ska 

inklusionskriterierna styra om en redan publicerad undersökning uppfyller kraven för att dess 

data ska kunna tas med i analysen (Malmqvist, 2004). I denna litteraturöversikt har vi använt 

oss av följande inklusionskriterier: Personer över 18 år, patienter som behandlas postoperativt 

vid sjukvårdsinrättningar, alla typer av kirurgiska ingrepp, skrivna på engelska eller svenska 

eftersom de är språk som behärskas av författarna. Artiklar med kvalitativ och/eller 

kvantitativ metod inkluderades för att inte missa viktig litteratur, samt att dessa ska vara 

publicerade mellan år 2002-2012, för att få fram aktuell forskning. I systematisk 

litteraturöversikt avser exklusionskriterier omständigheter som gör att resultaten från en viss 

studie inte är användbar (Malmqvist, 2004). Denna litteraturöversikt exkluderade personer 

som genomgår dagkirurgi eftersom dessa inte har någon längre vårdtid på sjukhus och därmed 

genomgår en mycket kort postoperativ fas vilket gör utvärderingen svårare. 
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Plan för litteratursökning 

I första hand användes två bibliografiska referensdatabaser, PubMed och Cinahl. Dessa två är 

de största och täckande referensdatabaserna för medicin och hälsa. Amed EBSCO och 

PsychINFO har också använts vid litteratursökningarna. Dessa användes för att inte missa 

viktig data. Först gjordes en pilotsökning för att sedan kunna korrigera eventuella sökord. 

Sökningarna innehåller MeSH termer som är kontrollerade medicinska ämnesord som 

används för att söka i olika databaser. Karolinska Institutets svenska MeSH databas användes 

för att få fram rätt sökord.  Dessa termer kompletterades med det booleska sökordet AND som 

användes för att leta efter artiklar som innehåller alla de identifierade sökorden. Denna 

sökstrategi har använts i denna studie (jmf. Lämås, Willman, Lindholm & Jacobson, 2009). 

De preliminära sökorden som omvandlades till MeSH termer var pain, pain management, 

postoperative care, postoperative, prevention, nursing, postoperative pain, management, pain 

postoperative. Fria textsökningar gjordes även för att inte få bortfall och missa viktig 

kunskap. Ordet pain reduction användes vid dessa sökningar.  

 

Tabell 1. Översikt över litteratursökningarna 

Sökning nr.1      Söktyp  Söktermer          Antal träffar Urval     Analys 

 

PubMed 2012-09-15 

1 MSH                 Postoperative                   49391      

   care  

2                        MSH Pain management            14388                           

3                           1 AND 2               69  

4  3 + Limits               12           2              1

  

5                       MSH                   Pain,                                 25594                                                  

                                                    Postoperative 

6                       MSH                   Pain management            14388                          

7                                                  5 AND 6  +  limits           53                                            4             0 

PubMed 2012-09-16    

8                       MSH                  Postoperative pain            25605                   

9                       MSH                  Prevention                        1138254               

10                     MSH                  Nursing                             211631                 

11                                                8, 9 AND 10 + filters        66                                          5              4                         

Cinahl  2012-09-17 

12                    CH                       Postoperative care            9083 

13                    CH                       Pain Management            9891 

14                    CH                       Prevention                        279231 

15                    CH                       12 AND 13                      216 

16                                                14 AND 15                        59 

17                                                16 + Limits                        16                                        7                1 

Cinahl 2012-09-18 

18                    CH                       Prevention                         279231                       

19                    CH                       Pain                                   108362                       

20                    CH                       postoperative care             9083                          

21                                                18 AND 19                        13073                         

22                                                20 AND 21                        325                             
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23                                          22 + Limits                   31                                                        3                 1 

 

Tabell 1. Forts. Översikt över litteratursökningarna 

Sökning nr.1      Söktyp  Söktermer          Antal träffar Urval     Analys 

 

Cinahl 2012-09-19 

24                    CH                       Postoperative                 43530 

25                    FT                        Pain reduction                1898 

26                    CH                       Prevention                      279231                   

27                    CH+FT                24 AND 25                     186 

28                    CH+FT                26 AND 27                     56 

29                                                28 + limits                       28                                    6                  5     

Cinahl 2012-09-19 

30                    CH                      Postoperative care            9083                      

31                    CH                      Pain Management            9891    

32                    CH                      Nursing                            428781 

33                                                30 AND 31                      9891 

34                                                32 AND 33                      113 

35                                                34 + limits                        31                                   6                   1 

AMED/EBSCO 2012-09-20 

36                      MSH                  Postoperative pain           343                        

37                      MSH                  Prevention                       11052                   

38                      MSH                  Nursing                           11824                   

39                                                36 AND 37 AND 38       4                          

40                      FT                     Pain management             2517                    

41                                               40 AND 36                       40                         

42                                               41 + limits                        26                                    3                   3         

PsychINFO 2012-09-27    

43                      FT                     Postoperative pain           533                         

                                                   Management 

44                                               43 + limits                        45                                     4                   3 

Limits: 2002-2012, 18 + år, English, inpatient (PsychINFO) *MSH=MeSH term, *CH= Cinahl headings 

FT=fritextsökning 

 

 

Först lästes abstraktet i samtliga artiklar som var med i den slutliga träfflistan för de enskilda 

sökningarna var för sig, för att redan då få en överblick över innehållet och kunna avgöra om 

artikeln var värd att läsas och skulle inkluderas. Tjugonio artiklar togs med till urvalet och 

efter noggrannare läsning av artiklarna kom författarna fram till att en del studier inte svarade 

på syftet, samt att vissa inte motsvarade de inklusionskriterier som var uppsatta. Dessa 

förkastades och nitton artiklar kvalitetsgranskades och analyserades. De kvalitativa artiklar 

som hittades ingår inte i analysen då dessa beskrev upplevelser från vårdpersonal eller 

patienterna vilket inte var studiens syfte att undersöka. 

 

Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskning är en del av analysen i en litteraturöversikt. Den utfördes för att värdera 

resultatet i enskilda studier som valts ut och för att värdera det sammanlagda resultatet i 

studierna som var totalt nitton stycken. Kvalitetsgranskningen av artiklarna skedde med hjälp 
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av granskningsbilagor för kvalitetsgranskning av kvantitativa studier och litteraturöversikter 

från Willman et al. (2006, s.152-155) där studiers kvalité poängsätts. Vid kvalitetsgranskning 

framkom en procentsats med 60-69 % för grad I (låg), 70-79 % för grad II (medel) och 80-

100 % för grad III (hög). En poäng tilldelades för varje för studien positivt svar i 

granskningsbilagorna och summan av positiva svar dividerades med totala antalet 

frågeställningar (Willman et al., 2006, s.96). Efter kvalitetsgranskningen framkom fem 

artiklar med låg kvalité, sju artiklar med medel samt sju artiklar med hög kvalité.  
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Tabell 2. Översikt av artiklar som ingår i analysen (N=19). 

Författare, 

år land 

Metod/ Design Deltagare            Huvudfynd Typ av 

studie/ 

Kvalitet 

Vilka 

omvårdnadsåtgärder 

finns beskrivna? 

Vilken effekt har 

omvårdnadsåtgärderna 

för patienterna? 

Allered, 

Byers & Sole, 

(2010) USA 

Experimental design. 

Interventionsstudie. 

Två interventioner 

testades mot 

varandra.  

56 patienter deltog i 

studien. 25 män och 

31 kvinnor. 

Smärta och oro kan minska 

när patienterna får lyssna på 

musik före och efter operation 

men även att bara vila i ett 

lugnt rum visade sig också 

fungera.  

Kvantitativ/ 

Medel 

Musik och Vila Smärta och oro minskade 

Andersson & 

Cutshall, 

(2007) USA 

Litteraturöversikt  Massage är en utmärkt 

alternativ terapi för 

hjärtkirurgi patienter  när 

medicinska och traditionella 

interventioner ej haft bra 

effekt. 

Litteraturövers

ikt/ Låg 

Massage Minskad smärta oro och 

spänningar 

Bedard, 

Purden, 

Sauve-

Larose, 

Certosini & 

Schein (2006) 

USA 

/Kanada 

Kvasiexperimentell, 

statistisk signifikans 

147 deltagare 

uppdelade i två 

grupper 

Ett omfattande evidensbaserat 

program för smärtlindring 

utvecklades för patienter, 

vårdpersonal och 

organisationen för att få en 

grundläggande förändring i 

arbetet med smärtlindring hos 

postoperativa patienter 

Kvantitativ/ 

Hög 

Evidensbaserad 

omvårdnad med flera 

varierande strategier för 

smärtlindring 

involverande patienterna, 

personalen och 

organisationen 

Minskad smärta och 

inverkan på sömn och 

generella aktiviteter. 
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Tabell 2. Forts. Översikt av artiklar som ingår i analysen (N=19). 

Författare, 

år land 

Metod/ Design Deltagare            Huvudfynd Typ av 

studie/ 

Kvalitet 

Vilka 

omvårdnadsåtgärder 

finns beskrivna? 

Vilken effekt har 

omvårdnadsåtgärderna 

för patienterna? 

Chailler, 

Ellis, Stolarik 

& Woodend, 

(2010) 

Kanada 

Randomiserad 

crossover studie 

Klinisk och statistisk 

signifikans 

32 deltagare 

25 män 

8 kvinnor 

Användning av kylterapi med 

gelpacks vid djupandnings- 

och hostövningar ger minskad 

smärta efter hjärtkirurgi. 

Kvantitativ/ 

Hög 

Kylterapi med gelpacks Minskad smärta jämfört 

med ingen kylterapi 

Chou & Liu 

(2008) 

Taiwan, 

China 

Quasiexperimentell 

Två interventioner 

jämfördes med 

Statistisk analys.  

27 deltagare i ena 

gruppen och 21 i den 

andra 

interventionsgruppen 

både män och 

kvinnor.  

Både is påsar och is handukar 

kan minska postoperativ 

smärta, lokal temperatur och 

hetta i upp till 48 timmar efter 

operation. 

Kvantitativ/ 

Medel 

Kylterapi Minska smärta, svullnad, 

obehag, och temperatur 

Coakley & 

Duffy (2010) 

USA 

RCT, Pilotstudie, 

statistisk signifikans 

och powerberäkning 

21 deltagare, 18 + år , 

i två grupper där 12 

patienter fick 

intervention och 9 

patienter fick 

standard vård 

Deltagarna i 

interventionsgruppen hade 

lägre nivå av smärta jämfört 

med kontrollgruppen 

Kvantitativ/ 

Låg 

Terapeutisk beröring, 

mätning av kortisolnivå 

och NKC nivå i blodet 

Mindre smärta efter 

interventionen samt lägre 

nivåer av kortisol och NKC 

celler i blodet 

Laurion & 

Fetzer, 

(2003)  USA 

Pilotstudie, 

experimentell 

Statistisk signifikans 

84 deltagare 

Delades i in 3 

grupper varav två 

experimentgrupper 

och en kontrollgrupp. 

Studien visar att 

experimentgrupperna som fick 

musikterapi alt. Guided 

imagery hade mindre smärta 

vid hemgång. 

Kvantitativ/ 

Låg 

Musik och Guided 

Imagery 

Mindre smärta 
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Tabell 2. Forts. Översikt av artiklar som ingår i analysen (N=19). 

Författare, 

år, land 

Metod/Design Deltagare Huvudfynd Typ av 

studie/kvalite

t 

Vilka 

omvårdnadsåtgärder 

finns beskrivna? 

Vilken effekt har 

omvårdnadsåtgärderna 

för patienterna? 

Forchuk, 

Baruth, 

Prendergast, 

Holliday, 

Bareham, 

Brimmer & 

Yammine, 

(2004) 

Storbrittanie

n, Kanada 

Randomiserad 

Klinisk prövning. 

Med en för och en 

efter studie. 

Interventionstudie 

med statistisk analys.  

59 kvinnor med 

bröstcancer. 30 

deltagare i 

interventions gruppen 

och 29 i 

kontrollgruppen. 

Arm massage minskade 

smärta och obehag som var 

relaterad till efter kirurgi och 

det fick även en bättre 

funktion i axel paritet. 

Kvantitativ/ 

Hög 

Massage Obehag och smärta 

minskade samt bättre 

rörelse förmåga. 

Gallagher & 

Bond (2005) 

Skottland 

Kunskapsöversikt 

Beskrivande 

 

 Beskriver de bästa åtgärderna 

för att hantera postoperativ 

smärta. Patient undervisning, 

och självkontrollering av 

analgetika, smärtskattning, 

subkutana injektioner av 

opioider mm. 

Litteraturövers

ikt/ Låg 

Patient information, 

smärtskattning, patient 

utbildning av analgetika. 

Mindre smärta och mer 

kunskap. 

Good, 

Albert, 

Anderson, 

Wotman, 

Cong, Lane 

& Ahn, 

(2010) USA 

RCT, statistisk 

signifikans 

517 deltagare i 4 

grupper: RM 

(relaxation and 

music), PT (patient 

teaching), RMPT 

(kombination av 

ovanstående) samt en 

kontrollgrupp 

RM resulterade i mindre 

postoperativ smärta 

Kvantitativ/ 

Hög 

Patient undervisning, 

avslappning och musik 

Mindre postoperativ 

smärta. 
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Tabell 2. Forts. Översikt av artiklar som ingår i analysen (N=19). 

Författare, 

år, land 

Metod/design Deltagare huvudfynd Typ av 

studie/kvalite

t 

Vilka 

omvårdnadsåtgärder 

finns beskrivna? 

Vilken effekt har 

omvårdnadsåtgärderna 

för patienterna? 

Good, 

Andersson, 

Stanton-

Hicks, Grass 

& Makii 

(2002) USA 

RCT multicenter, 

statistisk signifikans 

311 deltagare 

uppdelade i 4 

grupper; avslappning, 

musik, kombination 

av avslappning och 

musik samt en 

kontrollgrupp 

Deltagarna i de tre 

experimentgrupperna 

upplevde mindre smärta 

jämfört med gruppen som fick 

standars vård 

Kvantitativ/ 

Medel 

Avslappning, musik eller 

en kombination av dessa. 

Mindre postoperativ smärta  

Heye, Foster, 

Bartlett & 

Adkins, 

(2002) USA 

Quasi experimental. 

Interventionsstudie 

med statistisk analys. 

 

70 deltagare, 35 i 

experiment gruppen 

och 35 i 

kontrollgruppen. 

Kvinnor som 

genomgått en 

hysterectomi. 

Deltagarna som fick FPI-

Undervisning i video form om 

själveffektivitet upplevde 

mindre smärta och svårigheter 

med aktiviteter postoperativt. 

Kvantitativ/ 

Medel 

Patient undervisning i 

videoform. 

Tidigare mobilisering och 

minskad smärta 

 Lin, Lo, 

Wen, Hsieh, 

Tsai & Sun, 

(2002) 

Taiwan 

RCT, statistisk 

signifikans 

100 deltagare i 4 

grupper, varav en 

kontrollgrupp, en 

akupunktur grupp 

och två 

elektroakupunkturgru

pper med respektive 

låg och hög frekvens. 

Elektroakupunktur med hög 

eller låg frekvens ger minskat 

opioid behov och färre 

biverkningar 

Kvantitativ/ 

Medel 

Elektroakupunktur Minskat postoperativt 

opioid behov och minskat 

illamående samt yrsel. 
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Tabell 2. Forts. Översikt av artiklar som ingår i analysen (N=19). 

Författare, 

år, land 

Metod/design Deltagare Huvudfynd Typ av 

studie/kvalite

t 

Vilka 

omvårdnadsåtgärder 

finns beskrivna? 

Vilken effekt har 

omvårdnadsåtgärderna 

för patienterna? 

McCaffrey & 

Locsin, 

(2006) USA 

RCT 

Statistisk signifikans 

124 deltagare 

44 män 

80 kvinnor 

62 st i kontroll- och 

experimentgruppen. 

Musik som intervention på 

smärta, konfusion, 

mobilisering och grad av 

nöjdhet hos patienterna i 

experimentgruppen jämfört 

med kontrollgruppen. 

Kvantitativ/ 

Hög 

Musikterapi Minskad smärta, minskad 

grad av konfusion och 

ökad grad av mobilisering 

och nöjdhet. 

Mehling, 

Jacobs, 

Acree, 

Wilson, 

Bostrom, 

West & 

…Hecht, 

(2007) USA 

RCT 

Statistisk signifikans 

138 deltagare 

1 experimentgrupp 

(n=93) 

1 kontrollgrupp 

(n=45) 

Studien visar att deltagarna i 

experimentgruppen som fick 

akupunktur och massage hade 

minskad smärta och lägre nivå 

av depression jämfört med 

kontrollgruppen 

Kvantitativ/ 

Hög 

Akupunktur och Massage Minskad smärta och risken 

för depression minskade. 

Sayin & 

Aksoy, (2010) 

Turkiet 

Klinisk prövning, en 

test grupp och en 

kontrollgrupp. 

Frågeformulär.  

42 deltagare i varje 

grupp. Som skulle 

genomgå bröstkirurgi 

Information om analgetika 

innan operation kan göra så att 

smärta minskas och förutsatte 

till tidigare mobilisering. 

Kvantitativ/ 

Medel 

Patientundervisning om 

smärtstillande läkemedel 

Ökad kunskap och mindre 

smärta 

Tracy, (2010) 

USA 

 

Pilotstudie för att 

testa en intervention. 

Statistisk analys. 

 

47 deltagare. En 

experimentgrupp 

fanns med. 

  

Förändringar i kunskap och 

attityder hos patienter som fått 

utbildning i 

ickefarmakologiska metoder. 

Kvantitativ/ 

Låg 

Patient utbildning i 

ickefarmakologiska 

metoder. 

Ökad kunskap och 

förändrad attityd. 

 



15 
 

Tabell 2. Forts. Översikt av artiklar som ingår i analysen (N=19). 

Författare, 

år, land 

Metod/design Deltagare Huvudfynd Typ av 

studie/kvalite

t 

Vilka 

omvårdnadsåtgärder 

finns beskrivna? 

Vilken effekt har 

omvårdnadsåtgärderna 

för patienterna? 

Wong, Chan  

& Chair, 

(2010)  Kina 

Quasi- 

experimentiell. 

Interventions studie 

med statistisk analys. 

125 deltagare 62 i 

experiment gruppen 

och 63 i 

kontrollgruppen. 

Experiment gruppen hade 

väsentligt högre smärtgräns 

och lägre intensitet av smärta 

än kontroll gruppen, efter 

interventionen som var 

undervisning med (CBEI) 

cognitive behavioral theory.  

Kvantitativ/ 

Medel 

Undervisning 

Beteende terapi 

Minskad smärtupplevelse 

Yeh, Chung,  

Chen, Tsou  

& Chen, 

(2010) 

Taiwan 

RCT 

Statistisk signifikans 

94 deltagare 

33 st i 

experimentgrupp 1 

30 st i 

experimentgrupp 2 

31 st kontrollgruppen 

TENS –gruppen visade 

minskad smärta, minskat 

opioid behov och stabilare 

värden (blodtryck och 

andning) jämfört med 

kontrollgruppen. 

Kvantitativ/ 

Hög 

TENS Minskad smärta mindre 

mängd smärtstillande 

läkemedel. 



16 
 

Analys 

Analysen av materialet har skett när lämplig litteratur samlats in samt kvalitetsgranskats. 

Materialet bestod av artiklar som motsvarade studiens syfte. Artiklarna som valts ut 

presenteras i en tabell (tabell 2) för att få en översikt över vilken typ av studie som gjorts, 

deltagare, huvudfynd och kvalitet (jmf. Cronin et al., 2008). Alla de kvalitetsgranskade 

artiklarna lästes av författarna var för sig och sedan gemensamt, detta för att minimera 

subjektiviteten (Willman et al., 2006, s.50). För att hålla struktur i analysen har sedan 

artiklarna delats upp efter typ av huvudfynd och på så sätt har fem kategorier av 

omvårdnadsåtgärder framkommit (Cronin et al., 2008). När sedan den mer systematiska och 

kritiska granskningen av artiklarna utfördes användes en modell som kallas PQRS, preview, 

question, read, summarize. Fritt översatt innebär det förhandsvisning, identifiera att 

syftet/frågor finns med, läsa och sammanfatta. Detta är ett stöd för att behålla fokus och 

konsekvent kunna identifiera material (jmf. Cronin et al., 2008).  Nitton artiklar har granskats, 

kvalitetsvärderats och diskuterats. Studierna har sedan jämförts sinsemellan och i resultatet 

beskrivs likheter och skillnader. Sedan har synteser kring varje kategori utvecklats, som är 

kärnan för hur kunskapsläget och resultatet ser ut för kategorierna enskilt och tillsammans.  

 

Resultat 

I analysen framkom fem kategorier av åtgärder(tabell 3). I kategorierna finns musik, 

patientundervisning, massage, akupunktur samt kylterapi. De presenteras nedan inledande 

med huvudfynd och syntes som sedan följs av en beskrivning av omvårdnadsåtgärderna för att 

sedan avslutas med effekterna av dessa. Frågeställningarna redovisas tillsammans under varje 

kategori. 
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Tabell 3. Översikt över kategorier fördelat på studier 

Författare 1. Musik 2.Undervisning 3.Massage 4.Akupunktur 5.Kylterapi 

Allered, et al., (2010) X     

Andersson & 

Cutshall, (2007) 

  X   

Bedard et al.,  (2006)  X    

Chailler etal.,  (2010)     X 

Chou & Liu (2008)     X 

Coakley & Duffy 

(2010) 

  X   

Författare 1.Musik 2.Undervisning 3.Massage 4.Akupunktur 5.Kylterapi 

Fetzer & Laurion, 

(2003) 

X     

Forchuk et al., 

(2004) 

  X   

Gallagher & Bond 

(2005) 

 X    

Good et al., (2010) X X    

Good etal., (2002) X     

Heye et al., (2002)  X    

Lin et al., (2002)    X  

McCaffrey & 

Locsin, (2006) 

X     

Mehling et al., ( 

2007) 

  X         X  

Sayin & Aksoy 

(2010) 

 X    

Tracy (2010)  X    

Wong et al., (2010)  X    

Yeh et al., (2010)    X  

 

 

1. Musik och/eller avslappning 

Huvudfynden i de fem studierna om musik som analyserats rekommenderar musik som icke 

farmakologisk omvårdnadsåtgärd på grund av dess kostnadseffektiva och säkra metod som 

tillägg till ordinär farmakologisk smärtbehandling efter kirurgi (Allered, Byers & Sole , 2010; 

Good et al., 2010; Good, Andersson, Stanton-Hicks, Grass & Makii, 2002; Laurion & Fetzer, 

2003; McCaffrey & Locsin, 2006). Musik och/eller musik och avslappning i kombination kan 

hjälpa personer som har eller kommer att opereras att avleda dem från den stress och smärta 

som kan uppkomma. Personers känsla av sammanhang kan stärkas genom att använda musik 

som omvårdnadsåtgärd genom att smärtan då kan bli mer hanterbar. 

 

Omvårdnadsåtgärden att lyssna på avslappnande musik eller att vila ostört innan och efter 

operation var en av omvårdnadsåtgärderna, den utfördes på patienter som genomgått 

artroplastik (Allered et al., 2010). Även avslappning och musik i kombination som 

omvårdnadsåtgärd testades preoperativt på kvinnor i samband med gynekologisk kirurgi 



18 
 

(Good et al., 2002). I en studie (Good et al., 2010) har musik och avslappning jämförts med 

patientundervisning. I en studie (Laurion & Fetzer, 2003) testades guidade inspelningar som 

skulle förbereda patienten innan operation i kombination av att lyssna på musik. En annan 

studie (McCaffrey & Locsin, 2006) utvärderades effekten av att ha tillgång till en bärbar 

musikspelare som skulle användas fyra gånger dagligen eller mer.  Denna intervention 

startade direkt efter operation.  

 

Effekterna av musik och vila före och efter operation kan minska smärta och oro både 

preoperativt och postoperativt. Patienter som genomgått en artroplastik tyckte att musiken 

hjälpte dem att glömma bort smärtan en stund och upplevde ett bättre välbefinnande. 

Interventionen hade inga risker och minskade även användandet av opioider (Allered et al., 

2010). Även effekten av avslappning och musik i kombination visade på mindre smärta hos 

patienterna än att bara använda sig av traditionell smärtlindring (Good et al., 2002). 

Effekterna av att lyssna på guidade inspelningar och musik visar att det är möjligt att båda 

interventionerna kan avleda patienterna från deras smärta (Laurion & Fetzer, 2003). 

McCaffrey och Locsin (2006) beskriver i sin studie effekten av att lyssna på musik minst fyra 

gånger per dag under den postoperativa perioden. Effekterna var minskad smärtupplevelse, 

mindre efterfrågan av smärtstillande läkemedel och mindre episoder av akut konfusion samt 

ökad mobilisering.  I studien av Good et al. (2010) med musik och avslappning i kombination 

var effekten smärtlindring och minskad grad av biverkningar. I två studier (Allred et al., 

2010;McCaffrey & Locsin, 2006)  beskrivs att musik kan lindra smärta och göra den mer 

hanterbar vid mobilisering efter kirurgi eftersom patienterna fick fokusera på annat än 

smärtan. Andra effekter av musik var minskad grad av oro och konfusion efter kirurgi (Allred 

et al., 2010; McCaffrey & Locsin, 2006). Allred et al. (2010), Good et al. (2010) och 

MaCaffrey och Locsin, (2006) beskriver alla sidoeffekter som bättre humör och större nöjdhet 

hos patienterna. Fysiska parametrar såsom blodtryck, andningsfrekvens och medelartärtryck 

mättes i två av studierna. I studien av Allered et al. (2010) visades att medelartärtrycket 

sänktes medan i studien av McCaffrey och Locsin(2006) visades en viss inverkan på 

blodtrycket. Vila, avslappning, meditation och musik verkar alla ha samma positiva inverkan 

på smärta enligt Good et al. (2002), Laurion och Fetzer (2003) samt McCaffrey och Locsin 

(2006). Konsumtionen av opioider och dess biverkningar kan möjligtvis minskas med musik 

(Allred et al., 2010; Good et al., 2002; Good et al., 2010). Alla patienter som lyssnade på 

musik var nöjda och skulle inte ha valt bort interventionen (McCaffrey & Locsin, 2006). 

Patienterna fann musiken som stödjande och avledde dem från deras smärta (Allered et al., 
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2010). I studien med patientundervisning i kombination med musik visade 

patientundervisningen i sig inga bevis för smärtlindring (Good et al., 2010). Hypotesen om att 

musik eller vägledd meditation kan påverka illamående och kräkning fick inga bevis men 

däremot förbättrades smärtan (Laurion & Fetzer, 2003).   

 

2. Patientundervisning  

I sex studier (Bédard, Purden, Sauvé-Larose, Certosini, & Schein, 2006; Gallhager & Bond, 

2005; Heye, Foster, Bartlett, & Adkins, 2002; Sayin & Aksoy, 2011; Tracy, 2010; Wong, 

Chan, & Chair, 2010) framkom patientundervisning som ett huvudfynd. Patientundervisning 

visar på bättre smärthantering av patienterna efter att de fått patientundervisning. 

Empowerment eller egenmakt stärks genom patientundervisning och information förbättrar 

smärtupplevelsen och gör den mer hanterbar. Patientens autonomi och delaktighet förstärks 

genom att de själva blir insatta i sin vård och har mer kontroll och kunskap över sin egen 

kropp genom denna omvårdnadsåtgärd. Sjuksköterskans roll i att ge individanpassad 

information och ge instruktioner kring smärta och smärthantering är essentiell.  

 

Patientundervisning som omvårdnadsåtgärd beskrivs  som utbildning om analgetikans effekter 

i kroppen, instruktioner och demonstrationer om andning, avslappning och 

mobiliseringsövningar, patienters smärtskattning, utbildning i icke-farmakologiska metoder 

för smärtlindring och undervisning om smärtövertygelser (Bedard et al., 2006; Gallhager & 

Bond, 2005; Heye et al., 2002; Sayin & Aksoy, 2011; Tracy, 2010; Wong et al., 2010).  

 

Patientundervisning har visat sig vara en effektiv metod för att förbättra smärtupplevelsen hos 

patienter med postoperativ smärta (Bedard et al., 2006; Gallhager & Bond, 2005; Heye et al., 

2002; Sayin & Aksoy, 2012; Tracy, 2010; Wong et al., 2010). Att ge patienten information 

om analgetika och dess effekter och biverkningar ökar kunskapen och medvetenheten hos 

patienten. Patienten behöver verbal uppmuntran och positiva förväntningar inför operation, 

samt information om mobilisering som gör att den postoperativa vården blir mindre 

komplicerad. Patienten upplever då mindre svårigheter med postoperativ aktivitet (Heye et al., 

2002; Sayin & Aksoy, 2011; Tracy, 2010). Wong et al. (2010) har utvecklat en 

patientundervisning med beteendeförändring som intervention. Dessa patienter upplevde lägre 

intensitet av smärta postoperativt än kontroll gruppen som endast fick traditionell behandling. 

Tracy (2010) har gjort en pilotstudie med flera interventioner som handlar om att utveckla en 

individuell plan för återhämtning som utvecklas med hjälp av patientens Coping strategier 
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samt deras tidigare uppfattningar och attityder mot analgetika. Resultatet blev även här 

förändring i kunskap och attityder mot icke farmakologiska metoder som innebar ökad 

medvetenhet och kunskap. 

 

3. Massage och terapeutisk beröring 

Tre studier (Anderson & Cutshall, 2007; Coakley & Duffy, 2010; Forchuk et al., 2004) visar 

på massagens fördelar med smärtlindring som gemensam nämnare. Beröring och närhet kan 

påverka smärtupplevelsen, verka ångestdämpande och ge en känsla av stöd och omsorg hos 

patienterna. Mellanmänskliga relationer med beröring har en smärtlindrande effekt. 

 

Massage, massageterapi och terapeutisk beröring är tekniker där man med händernas hjälp 

rytmiskt stryker och masserar olika delar av kroppen beroende på var det behövs. Massage är 

välkänt och har använts i många århundraden som en hjälp för avslappning, stela muskler, 

bättre välbefinnande och för att minska ångest och smärta (Anderson & Cutshall, 2007; 

Coakley & Duffy, 2010; Forchuk et al., 2004). De tre studierna om massage skiljer sig åt i 

sina utföranden där ena är en översikt om massageterapins fördelar för patienter som 

genomgått hjärtkirurgi (Anderson & Cutshall, 2007). Den andra studien handlar om 

armmassage hos kvinnor som opererats för bröstcancer (Forchuk et al., 2004). Den tredje 

handlar om terapeutisk beröring på postoperativa patienter som genomgått kärlkirurgi 

(Coakley & Duffy, 2010).  

 

Anderson och Cutshall (2007) beskriver massage som en förstärkning till konventionella 

behandlingar som kan reducera medicinintag, minska ångest och fungera som smärtblockerare 

genom Gate-Control teorin. Anderson och Cutshall (2007) och Forshuk et al. (2004) beskriver 

hur massage kan ge en känsla av omsorg och stöd och kan lindra ångest och oro. I studien av 

Coakley och Duffy (2010) har mätningar av kortisolnivå och NK-cells nivå (natural killer 

cells) gjorts som visar att deltagarna i interventionsgruppen hade lägre nivåer av kortisol och 

högre nivåer av NK-celler jämfört med deltagarna i kontrollgruppen. Massage kan lindra 

smärta vid dessa ovanstående olika postoperativa tillstånd men ingen slutsats kan dras att 

massage kan lindra smärta vid alla typer av kirurgi. Fler studier behöver dessutom göras för 

att undersöka hur terapeutisk beröring fungerar samt studier på en större undersökningsgrupp 

för att stärka generaliserbarheten (Coakley & Duffy, 2010).  
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4. Akupunktur, elektroakupunktur och TENS 

De tre studierna (Mehling et al., 2007; Lin et al., 2002; Yeh, Chung, Chen, Tsou, & Chen, 

2010) visar att smärtupplevelsen hos patienterna i interventionsgruppen förbättrades genom 

akupunktur. Akupunktur ger en form av fysisk stimulering och kan minska smärtupplevelsen. 

Omvårdnadsåtgärden fungerar som komplement till farmakologisk smärtbehandling och 

akupunktur hjälper personer att hantera smärtan.  

 

Akupunktur är en kinesisk terapimetod som används för att behandla sjukdom eller ge 

smärtlindring. Det går ut på att man placerar nålar och/eller ger elektrisk stimulering på 

speciella punkter på kroppen I två av studierna användes elektroakupunktur och vanlig 

akutpunktur (Lin et al., 2002; Yeh et al., 2010) och i den tredje användes akupunktur och 

massage i kombination (Mehling et al., 2007).  

 

Effekten av akupunktur var förbättrad smärtupplevelse, däremot påverkades inte illamående 

och kräkning (Yeh et al., 2010) medan i en annan bevisas minskat illamående och yrsel det 

första dygnet efter kirurgi (Lin et al., 2002). I samma studie av Lin et al. (2002) visar 

resultatet att högfrekvent elektroakupunktur ger bättre effekt på smärtan än lågfrekvent 

elektroakupunktur. En klar skillnad mellan studierna med elektroakupunktur är att 

interventionen genomfördes preoperativt i ena studien (Lin et al., 2002) med syfte att reducera 

postoperativt behov av opioider och därmed biverkningarna från dessa, vilket resultatet också 

visade. Tekniken användes postoperativt i den andra studien (Yeh et al., 2010).  Även i den 

studien visade resultatet ett minskat behov av opioider, minskad smärtpåverkan i dagliga 

aktiviteter, bättre sömn, mindre grad av smärta samt lägre smärtfrekvens det första dygnet 

efter operation. I studien med massage och akupunktur i kombination visar resultatet på 

minskad smärta och minskad nedstämdhet (Mehling et al., 2007).  

  

5. Kylterapi/kryoterapi  

Kylterapi har visat sig effektivt för att lindra smärta postoperativt och är en kostnadseffektiv 

och enkel metod (Chailler, Ellis, Stolarik, & Woodend, 2010; Chou & Liu, 2008). Denna 

enkla metod kan fungera som komplement och kan vara ett alternativ för patienterna med 

postoperativ smärta. 

 

Chailler et al. (2010) använde fryst gel-pack för att hantera smärta i samband med 

djupandning och hostövningar efter hjärtkirurgi. Gel-packen applicerades på bröstbenet vid 



22 
 

incisionsstället före övningarna. Deltagarna fick prova både med och utan gel-pack. Chou och 

Liu (2008) har jämfört fuktig och torr kylterapi i form av ishandduk och ispåse. 

 

Ishandduk var effektiv vid lindring av postoperativt obehag såsom hetta, svullnad och smärta 

och upplevdes mer komfortabel än ispåse. Ispåsarna kunde däremot i högre utsträckning 

reducera lokal temperatur i särskilda områden. 69 % av deltagarna föredrog gel-pack framför 

ingen gel-pack och 100 % av deltagarna skulle använda det igen (Chou & Liu, 2008). Kyla är 

effektivt för smärtlindring och kan användas postoperativt som komplement till ordinär 

behandling. Kvalitén i de granskade artiklarna var hög och medel. Endast två artiklar hittades 

för postoperativ smärtlindring med kylterapi, dock är resultaten trovärdiga och intervention är 

kostnadseffektiv. Mer forskning på olika typer av tillstånd och operationer är rekommenderad 

för att finna mer vetenskapligt underlag för kylterapi som används postoperativt (Chailler et 

al., 2010; Chou & Liu, 2008).   

 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva vilka icke-farmakologiska omvårdnadsåtgärder som 

finns som kan lindra smärta hos den postoperativa patienten.  

Resultatet av kunskapsöversikten av icke-farmakologiska omvårdnadshandlingar vid 

postoperativ smärta visar att musik, patientundervisning, massage, akupunktur och kylterapi 

är metoder som kan tillämpas vid olika postoperativa tillstånd för att lindra smärta.  

 

Musik var en kategori i studiens resultat som hade en smärtlindrande effekt. Smärtan blev mer 

hanterbar och situationen mindre stressig. Huang, Good och Zauszniewski (2010) har i sin 

studie om musik vid cancersmärta fått ett resultat som visade tydliga skillnader mellan 

patienter som fick lyssna på musik och patienter som endast fick standard vård. De såg att de 

patienter som lyssnade på musik i kombination med analgetika hade högre grad av 

smärtlindring än de som endast fick analgetika. Musik som var välbekant och lugnande hade 

liksom i vårt resultat en smärtstillande effekt och ses som ett säkert och effektivt komplement 

i behandlingen av smärta. Leow, Drury och Poon (2010) föreslår musik som hjälpmedel för 

smärtlindring hos palliativa patienter. Musik visade sig förbättra denna grupp av patienters 

livskvalité. Musiken hade i studien av Leow et al., (2010) liksom i denna litteraturstudies 

resultat en avslappnande och distraherande effekt på patienterna. Andra likheter var att 
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musiken förbättrade humöret, verkade ångestdämpande och framför allt gav musiken en 

känsla av kontroll över patienternas egna liv.  

Att patienten har valmöjligheter ökar deras kontroll och därmed meningsfullheten i 

situationen. Meningsfullhet handlar om vikten av att vara delaktig och medverka i de 

processer som påverkar livet och dagliga erfarenheter (Antonovsky, 1999, s.41). Antonovsky 

(1999) beskriver begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet som tre huvudkomponenter i 

KASAM. Hanterbarhet definieras som hur en person upplever att det finns resurser till ens 

förfogande. Dessa resurser som kan hjälpa till att möta de krav som ställs på en kan till 

exempel vara anhöriga, kollegor eller sjukvårdpersonal (Antonovsky, 1999, s.39-40). 

Sjuksköterskan ska här ses som en resurs till patientens förfogande som kan göra situationen 

för patienten hanterbar genom smärtlindring, information eller alternativ som patienten 

föredrar. Musik kan göra situationen mindre stressig vilket medför att hanterbarheten av 

smärtan förstärks. Genom att patienterna fick lyssna på musik kunde de lättare hantera 

situationen och smärtan.  

Patientundervisning var ett område som framkom i studiens resultat. Chou och Lin (2011) har 

i sin studie i likhet med vår kommit fram till att patientundervisning kan förbättra patienter 

och deras anhörigas uppfattning och förståelse för smärta och smärthantering. Deltagarna i 

experimentgruppen fick delta i ett program där de mottog undervisning om smärta. Resultatet 

i studien av Chou och Lin (2011) visar att patienterna med cancersmärta upplevde högre grad 

av tillfredställelse vid smärthantering efter undervisningen.  

Patientens rättighet att vara delaktig i sin egen vård och kunna medverka i behandlingar 

genom kommunikation med sjukvårdspersonal och ha möjlighet att konfrontera de 

utmaningar som väntar i och med sjukdom skapar meningsfullhet (Antonovsky, 1999, 

s.41). En person som ska genomgå kirurgi har stort behov av information om vad 

operationen innebär och vad patienten kan förvänta sig efteråt. Utan information blir 

upplevelsen kaotisk, oväntad och ohanterlig (Antonovsky, 1999, s.39-40). 

Empowerment handlar om hur man kan utveckla individens egen förmåga att hantera 

sin livssituation. För att detta ska vara möjligt måste individen ha möjlighet att påverka 

sin egen omgivning och individen måste även ha vilja och lust att påverka den för att 

detta ska fungera (Feste & Anderson, 1995). För att patienterna ska kunna vara delaktiga 

i vården krävs det av vårdpersonalen medvetenhet och kunskap (Jairath & Koval, 1999). 

Resultatet i litteraturstudien visar att patientundervisning är en central och viktig 
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omvårdnadsåtgärd och har sin grund i att stärka patientens kunskap och medvetenhet 

samt självbestämmande. Nedan stärks tankarna kring empowerment som är relevant i 

den postoperativa vården. Särskild tonvikt bör enligt Jairath och Koval (1999) läggas 

vid patientens empowerment det vill säga egenmakt och beslutsfattande. Jairath och 

Koval (1999) beskriver bland annat patienters förväntningar om postoperativ smärta, 

dess behandling och deras förväntade respons på otillräckligt behandlad smärta. 

Resultatet beskriver att okunskap och osäkerhet finns hos patienterna, samt behovet av 

att söka lämplig smärtlindring anpassad efter individens behov. Behovet av 

patientrådgivning och utbildning som behandlar frågor som rör patienternas rättigheter, 

delaktighet och roll i smärtlindring betonas (Jairath & Koval, 1999). Feste och 

Andersson (1995) beskriver vidare hur man kan använda sig av empowerment i 

patientutbildnings syfte. Det handlar då om att ge rådgivning som innehåller verktyg där 

man ger individen personligt inflytande, kontroll och valfrihet. Anderson et al. 1995 

menar att individerna blir då medvetna och kan hantera situationen på ett bättre sätt. 

Detta kan resultera i bättre självkänsla, ökad förståelse, personlig kontroll och en vidare 

syn byggd på kunskap. 

 

Massage är en del i vårt resultat som har visat sig lindra smärta postoperativt. Fysisk 

beröring inom vården har enligt Chang (2001) betydelse inom många dimensioner. 

Chang (2001) har kommit fram till fem aspekter av mål för fysisk beröring: det kan 

främja fysisk och känslomässig komfort och kropp- själ komfort samt att den fysiska 

beröringen också utgör en social roll där man kan dela andlighet. I en studie av Munk, 

Kruger och Zanjani (2011) visade de sig att massage även kan användas vid ihållande 

smärttillstånd hos äldre individer och kan vara smärtlindrande. Resultatet visade även på 

mindre begränsning i vardagen på grund av fysiska eller känslomässiga problem. 

Personerna upplevde även bättre emotionell hälsa, mindre trötthet, mer energi och bättre 

hälsa över lag. Detta stärker vårt resultat att massage kan ha en positiv inverkan på 

smärta. Munk et al., (2011) beskriver dock att mer forskning behöver göras inom 

området massage eftersom de inte finns tillräckligt mycket evidens kring hur massage 

verkar på smärta. Detta framkommer även i vårt resultat då massagens effekter i 

kroppen inte är helt självklar, men verkar vara smärtlindrande vid vissa postoperativa 

ingrepp. 
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När en omvårdnadsåtgärd utförs ska vårdpersonal veta hur vi utför åtgärden samt varför 

den är viktigt och sedan utvärdera effekt av åtgärden. Massage eller beröring är en form 

av kommunikation och en viktig del i människans liv. Vi blir berörda och berör andra 

genom hela livet. Det är också en del av vården som blivit essentiell och accepterad som 

en universal komponent i sjuksköterskans omvårdnadsarbete (Chang, 2001). Massage 

förutsätter cirkulation av blodet och lymfvätska och stimulerar det autonoma 

nervsystemet vilket främjar förutom fysiskt välmående också emotionell stabilitet 

(Chang, 2001). Fysisk beröring fungerar också som ett medel mellan vårdgivare och 

patient för att förmedla respekt och positiva känslor i interaktiva situationer. För 

sjuksköterskor är fysisk beröring en naturlig och stor del i de aktiviteter och uppgifter 

som ingår i omvårdnadsarbetet (Chang, 2001). Konsekvenser av beröring är empatisk 

förståelse av stressfulla upplevelser, lättnad av fysiskt obehag såsom smärta, att bli 

uppfattad i en social situation, få psykofysiskt välbefinnande samt en känsla av kontakt 

(Chang, 2001). Detta stärker vårt resultat att massage är en omvårdnads åtgärd som kan 

vara smärtlindrande vid vissa postoperativa tillstånd och har även andra positiva 

effekter för patienten som gör att metoden är bra att använda då den verkar öka 

välbefinnandet för patienterna.  

 

Akupunktur är en form av fysisk stimulering med smärtlindrande effekt. Genom fysisk 

beröring med särskilda intentioner såsom akupressur och massage ges förutsättning för 

cirkulation av energi och fysiskt välbefinnande samt att det ökar vitaliteten och främjar hälsa 

(Chang, 2001). Johnson (2006) menar att akupunktur som komplement som den undersökts 

via systematiska översikter och metaanalyser kan tolkas ha både positiv och negativ effekt. 

Johnson (2006) är kritisk till hur akupunktur undersöks i dessa sammanställningar av 

forskningen och att systematiska granskare måste vara uppmärksamma på tillräcklig 

akupunkturteknik som används inom kliniska prövningar och att tillräcklig dos användes. 

Akupunkturens osäkra effekt kvarstår enligt Johnson (2006). I enlighet med resultatet i denna 

studie behövs mer forskning för att kunna bestämma akupunkturens effekt. 

Kylterapi är en omvårdnadsåtgärd kan ges som ett alternativ till patienten som upplever 

smärta postoperativt. Sauls (1999) menar i sin studie om kylterapi att sjuksköterskan är 

ansvarig som patientens företrädare att göra allt för att lindra patientens smärta. I det ansvaret 

kan det ingå att leta efter alternativa strategier såsom användning av kyla. Kyla kan vara 

effektiv för vissa postoperativa patienter enligt Sauls (1999) och samma resultat har visat sig i 
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denna studie. Trots att det är en säker metod används den sällan av sjuksköterskor (Sauls, 

1999). Det är en billig och användarvänlig metod enligt studiens resultat vilket konfirmeras av 

Saul (1999). 10 minuters användande av is kan ge smärtlindring i flera timmar efteråt och ge 

minskat behov av narkotiska preparat (Sauls, 1999).  Att ge patienten egna verktyg och 

valmöjligheter medför delaktighet och personligt inflytande. Det ger patienten bättre kontroll 

över situationen (Antonovsky, 1999, s.41; Feste & Andersson, 1995).  

 

Att känna patienten ger ett värde i behandlingen av personer som unika individer. 

Förståelsen för patienten och val av individualiserade interventioner förutsätts av att 

sjuksköterskan har tillräcklig kännedom om patienten. Till det kommer också 

sjuksköterskans erfarenhet av omvårdnad och en känsla av närhet. Att känna patienten 

kan resultera i bättre utgångsläge för denne (Radwin, 1996).  

 

Metoddiskussion 

En litteraturöversikt innebär att göra en systematisk litteratursökning, analys av material och 

kvalitetsgranskning av artiklar. Detta görs inom ett avgränsat område som motsvarar syftet 

med studien (Willman et al., 2006, s.89).  Forskningsfrågan i denna studie är klar och tydlig 

och svarar på syftet med översikten. Inklusions- och exklusionskriterier har definierat och 

avgränsat sökningarna för att ge det material som eftersträvades vid sökningarna. Polit och 

Beck (2008, s.338) beskriver att inklusionskriterier används för att specificera vilka 

egenskaper populationen som undersöks ska besitta och exklusionskriterierna är de kriterier 

som en person besitter som förhindrar att han eller hon deltar i en undersökning. Detta 

används för att hitta relevant material eller försökspersoner. Trots att kvalitativa artiklar var 

inkluderade har inga sådana tagits med i analysen. Detta beror på att syftet, frågeställningarna 

och sökorden är formulerade på ett sådant sätt att möjligheten att använda kvalitativa artiklar 

begränsas. Eftersom syftet var att göra en kunskapsöversikt över icke farmakologiska 

omvårdnadsåtgärder vid postoperativ smärta och inte eftersträvade inifrånperspektiv eller 

upplevelser av dessa framkom nästan enbart kvantitativa artiklar. De kvalitativa artiklar som 

hittades vid sökningarna motsvarade inte syftet och föll därför bort från analysen. 

 

Trovärdigheten för materialet ökar och subjektiviteten minskar om fler läser och granskar 

materialet (Holloway & Wheeler, 2002, s.259; Willman et al., 2006, s.50). I vårt fall har båda 

författare läst, diskuterat och granskat allt material gemensamt, för att öka kunskapen kring de 

omvårdnadsåtgärder som funnits. Studien är genomförd på ett sådant sätt att om den skulle 
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upprepas skulle samma resultat komma fram med samma kategorier av omvårdnadsåtgärder 

som är presenterade i denna studies resultat. Detta stärker studiens pålitlighet (jmf, Polit & 

Beck, 2008, s.539). Tillförlitligheten stärks genom att litteratursökningarna gått systematiskt 

tillväga (Holloway & Wheeler, 2002, s.254-255). Vi har sökt i fyra referensdatabaser och 

redovisat sökningarna tydligt genom tabeller (se tabell 1 och 2).  

 

Bekräftbarhet refererar till objektivitet, det vill säga huruvida två eller fler oberoende personer 

är överens om datas korrekthet, relevans och mening (Polit & Beck, 2008, s.539). Vi har inte 

förvrängt datas innehåll eller mening. Då samtliga artiklar är skrivna på engelska som inte är 

vårt modersmål finns det risk att feltolkningar uppstått och felaktiga översättningar av 

effekterna som uppkommit vid de olika omvårdnadsåtgärderna. 

 

Överförbarhet handlar om ifall resultatet kan överföras eller appliceras i andra miljöer eller 

grupper (Polit & Beck, 2008, s.539). Samtliga studier som finns med i analysen är resultat 

från olika delar av världen och kan därför medföra en för stor spridning. Resultaten är därför 

kanske inte överförbara i alla miljöer och grupper. 

 

En del kategorier innehåller mer välbeskrivet resultat eftersom att fler artiklar granskats från 

den enskilda kategorin jämfört med en annan, till exempel patientundervisning (sex artiklar) 

jämfört med kylterapi (två artiklar). I kategorier med få studier kan därför effekten av 

omvårdnadsåtgärder vara svår att utvärdera.  

 

Slutsats 

Patientundervisning och individanpassad information är enkla omvårdnadsåtgärder och 

dessutom viktiga och centrala delar av sjuksköterskans arbetsuppgifter. Individanpassad 

information och undervisning ger patienterna kunskap, delaktighet och empowerment vilket 

ökar kontroll och känsla av sammanhang. Patientundervisning har visat sig effektivt på grund 

av patientens egen möjlighet till smärthantering och påverkan på upplevelsen av smärta. 

Beröring och närhet har många positiva effekter och bör vara en integrerad del i 

omvårdnadsarbetet. Samtliga omvårdnadsåtgärder som framkommit i studien fungerar 

smärtlindrande, är kostnadseffektiva och kan användas som ofarliga komplement vid 

postoperativ smärta. Förberedelser preoperativt har visat sig vara av stor vikt för att arbeta 

förebyggande med postoperativ smärta. Att lyssna på musik är en omvårdnadsåtgärd som gör 
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att patienten kan fokusera på annat än smärtan och verkar avslappnade. Musik gör så att 

patienten får en bättre smärtupplevelse postoperativt och omvårdnadsåtgärden kan används 

preoperativt samt postoperativt. Genom att ge patienterna valmöjligheter gör vi patienten mer 

delaktig och på så sätt stärks patientens empowerment. Även kylterapi och akupunktur kan 

minska smärtan postoperativt och kan också ges som komplement och alternativ till 

traditionell smärtlindring. När vårdpersonal blir medveten att alternativ finns till smärtlindring 

är det lättare att göra patienten delaktig i sin egen vård.  Föreliggande studier tyder på att mer 

forskning behöver göras framför allt inom kylterapi, akupunktur och terapeutisk beröring. 

Kylterapi och akupunktur behöver undersökas i större utsträckning och vid fler postoperativa 

tillstånd. Hur terapeutisk beröring fungerar är ännu inte vidare kartlagt. Icke-farmakologiska 

omvårdnadsåtgärder kan användas för att lindra smärta hos postoperativa patienter och att de 

kan implementeras som komplement i klinisk praxis i tillägg till ordinär farmakologisk 

smärtbehandling och under säkra omständigheter. Samtliga omvårdnadsåtgärder anses 

ofarliga men vissa kräver utbildning av personalen. 
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