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Abstrakt
Sjuksköterskor ansvarar för en viktig del i omvårdnaden av patienter med 
postoperativ smärta. De har ansvar för att skatta patienternas smärta, administrera 
ordinerade läkemedel och utvärdera effekten. Trots att forskning om postoperativ 
smärta går framåt uppskattas många patienter vara otillräckligt smärtlindrade.  
Otillräcklig smärtlindring ökar risken för postoperativa komplikationer, risken för 
att smärtan blir långvarig och leder dessutom till ökade kostnader för sjukvården. 
Det behövs ökad kunskap om omvårdnaden av patienter med postoperativ smärta. 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att 
vårda patienter med postoperativ smärta. Till studien har elva vetenskapliga studier 
analyserats med en kvalitativ manifest innehållsanalys. Analysen resulterade i fem 
kategorier: Att bedöma smärta och tro på patienten, Att smärtlindring är en del av 
arbetet, Att vara känslomässigt engagerad, Att erfarenhet och utbildning ger ökad 
förståelse och arbetsorganisation och tid är ett hinder. En slutsats från denna 
litteraturstudie kan vara att sjuksköterskors kompetens kan utvecklas genom ökad 
medvetenhet om hur de förstår patienterna och bedömer smärta. 

Nyckelord: sjuksköterskor, omvårdnad, postoperativ smärta, smärtbedömning, 
smärtlindring, erfarenhet. 
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Trots att det är känt att smärta kan förväntas som en del av patienters upplevelser postoperativt är 

otillräcklig postoperativ smärtlindring ett vanligt problem. De flesta patienter som genomgått en  

operation får någon form av smärtlindring postoperativt, ändå uppskattas en stor del av patienterna 

vara otillräckligt smärtlindrade (Apfelbaum, Chen, Metha & Gan, 2003; Huang, Cunningham, 

Laurito & Chen, 2001). En studie av Apfelbaum et al. (2003), visade att det patienter oroade sig för 

mest inför en operation var postoperativ smärta och mer än 80 % av de patienter som genomgått en 

operation upplevde moderat, svår eller extrem smärta. Trots ett ökat fokus på utveckling och 

riktlinjer av postoperativ smärtlindring fortsätter patienter att uppleva oacceptabelt höga nivåer av  

smärta efter operation (Apfelbaum et al., 2003; Rawal, 2002). 

Smärta är ett symtom som utifrån dess etiologi delas in i kliniska smärttyper. Akut smärta 

förekommer vid omfattande vävnadsskada som vid till exempel trauma och operativa ingrepp. Det 

nociceptiva systemet som aktiveras vid vävnadsskada eller hotande vävnadsskada fungerar som ett 

varningssystem för kroppen som hjälper oss urskilja och undvika det som är potentiellt farligt 

(Werner & Strang, 2009, s.16,33). Smärta är ett komplext fenomen som innefattar fysiska, psykiska, 

sociala, kulturella och miljömässiga faktorer. Dessa faktorer påverkar hur smärtan uppfattas och 

hanteras vilket innebär att smärtan är en subjektiv och individuell upplevelse (International 

Association for the Study of Pain, 2010). 

Postoperativ smärta är normalt behandlingskrävande tre till fyra dagar efter större operationer. 

Vävnadsskadans omfattning och lokalisation är proportionell med smärtans intensitet. Buk- och 

thoraxkirurgi är mer smärtsam än perifer mjukdelskirurgi. Smärtan klingar i regel av som följd av 

den normala läkningen av vävnadsskadan (Rawal, 1999, s. 8-9). Postoperativ smärta påverkar 

många organsystem. Otillräcklig smärtlindring kan öka risken för postoperativa komplikationer som 

försämrad lungfunktion, neuroendokrint stressvar, trombosbildning, kardiovaskulära effekter, 

försämrad gastrointestinal funktion, försämrad sårläkning, fördröjd mobilisering och psykologiska 

effekter. Komplikationer innebär dessutom ökade kostnader för sjukvården eftersom vårdtiden 

förlängs. Vid otillräcklig postoperativ smärtlindring finns även risk för att den akuta smärtan 

övergår till långvarig smärta (Apfelbaum et al., 2003). Långvarig smärta avser smärta som kvarstår 

mer än tre till sex månader efter den förväntade läkningstiden (Werner & Strang, 2009 s.16). Enligt 
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en studie gjord i USA (Apfelbaum et al., 2003) beräknas en patient som i trettioårsåldern drabbas 

av långvarig smärta kosta en miljon dollar för sjukvården under sin livstid.

Sett ur ett historiskt perspektiv har behandlingen av postoperativ smärta haft låg prioritet. Att 

patienterna ännu idag inte får tillräcklig smärtlindring postoperativt beror till viss del på att smärtan  

och smärtlindringen inte utvärderas. Sjuksköterskor kan missledas tro att patienterna är smärtfria så 

länge se inte talar om sin smärta. Det är därför viktigt att göra smärtan synlig genom att 

rutinmässigt dokumentera dess intensitet före och efter behandling. Likaså ska ett mål för 

acceptabel smärtnivå vara definierat. På en tiogradig Visuell Analog Skala (VAS) brukar målet  

generellt vara tre eller lägre. Upplever patienterna att smärtan är högre på skalan ska smärtlindrande 

åtgärder vidtas (Rawal, 2002). Många faktorer påverkar hur effektiv smärtlindringen är. För lite 

kunskap om smärta och smärtlindring bland sjuksköterskor är en faktor. Det har visat sig att 

sjuksköterskor ofta underskattar patienternas smärta vilket leder till att för lite smärtlindrande 

läkemedel ges. Patienter och anhöriga har inte kunskap om deras rätt till smärtlindring och frågar 

därför inte heller efter det. Dessutom finns en rädsla, både hos patienter och anhöriga, för att 

smärtlindrande läkemedel ska påverka patienterna negativt eller skapa ett beroende (Lin, Chiang,  

Chiang & Chen, 2007).

Sjuksköterskor har ansvar för att skatta patienternas smärta, administrera ordinerade läkemedel och 

utvärdera effekten. I den postoperativa smärtlindringen har sjuksköterskor en nyckelroll när det 

gäller att förbättra smärtlindringens effektivitet. För att den postoperativa smärtlindringen på 

vårdavdelningar ska kunna förbättras måste sjuksköterskors roll uppgraderas. Som exempel kan 

nämnas att i många länder och inom olika organisationer får sjuksköterskor på vårdavdelningar inte 

administrera opioider intravenöst eller epiduralt (Rawal, 2002).

Sjuksköterskor måste ta en aktiv roll i den postoperativa smärtlindringen, endast ett fåtal studier har  

belyst hur sjuksköterskor uppfyller den rollen (Dihle, Bjolseth & Helseth, 2005). Smärtlindring är 

en viktig del i sjuksköterskors omvårdnad av patienterna. De tillbringar mest tid i patienternas 

direkta närhet och upplever svårigheter när patienter lider av smärta eftersom de i sitt yrke har ett  

professionellt ansvar för att lindra smärta. Att låta patienterna lida av smärta utan adekvata resurser  

för att lindra den måste ses som oetiskt. (McCaffery & Beebe, 1994). Kvalitativa metoder har länge 

förbisetts inom postoperativ smärtforskning, trots detta är den kvalitativa forskningen en viktig del 

för att nå ökad förståelse för postoperativ smärtlindring (Carr, 1999). Syftet med denna 
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litteraturstudie är därför att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med 

postoperativ smärta. 

Metod

Litteratursökning och kvalitetsgranskning

Litteratursökningen har genomförts på ett systematiskt sätt och vetenskapliga studier är sökta i de 

internationella databaserna Cinahl och Pubmed. Följande sökord har använts enskilt och i olika 

kombinationer: Pain, postoperative, nurses, attitude, attitude of health personnel, nurses  

experience, nursing methodology research, qualitative research, nurse attitudes, qualitative studies  

och observations (Tabell 1). Även fritextsökning och funna studiers referenslistor har använts för att 

få studier som svarar mot syftet. Utifrån syftet var inklusionskriterierna postoperativ smärta hos 

vuxna, vetenskapligt granskade studier mellan år 2000-2010. Genom att läsa rubriker och abstrakt 

har 15 studier som motsvarar syftet valts ut. Efter kvalitetsgranskning har 11 studier med medel till 

hög kvalitet valts ut till denna litteraturstudie, 4 studier exkluderades på grund av låg kvalitet.  

Studierna finns presenterade i tabell 2. Kvalitetsgranskningen resulterade i 1 poäng för varje positivt 

svar och 0 poäng för varje inadekvat eller negativt svar enligt bilaga H för kvalitetsbedömning 

enligt Willman, Stoltz och Bathzevani (2006). Genom kvalitetsgranskningen har studierna graderats 

med en tregradig skala där hög kvalitet motsvarar 80 -100 % av möjliga granskningspoäng, medel 

motsvarar 70-79 % och låg 60-69 % (Willman, Stoltz & Bathzevani, 2006).  

Analys 

Innehållsanalys är en metod för att på ett systematiskt och objektivt sätt kunna dra slutsatser från 

verbal eller skriftlig data samt att kunna beskriva och kvantifiera ett visst fenomen (Downe-

Wamboldt, 2002). Det manifesta innehållet beskrivs av Graneheim och Lundman (2004) som det 

uppenbara som står i en text utan tolkning av den underliggande meningen. Syftet med den här 

litteraturstudien är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med postoperativ 

smärta. Därför anser vi att en kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats är en lämplig metod. 

Resultatet har analyserats genom kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Downe-Wamboldt (2002). 

För att få en känsla för helheten och djupare förståelse för innehållet har artiklarna i den här studien 

lästs igenom flera gånger. I syfte att organisera det kvalitativa innehållet har de textenheter som 

svarar mot syftet extraherats, totalt 220 stycken. En textenhet kan bestå av en eller flera meningar,  
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stora textenheter kan vara svåra att analysera eftersom de kan ha flera gemensamma innehåll  

(Downe-Wamboldt, 2002). Textenheterna översattes till svenska och kondenserades för att få fram 

kärnan i sjuksköterskors upplevelser. Kondensering innebär att överflödiga ord tagits bort utan att 

betydelsen i texten förändras. De kondenserade textenheterna har kodats för att kunna strukturera 

upp innehållet i kategorier. Med utgångspunkt från forskningsfrågan och textenheter skapas 

kategorier för att öka förståelsen för ett visst fenomen (Downe-Wamboldt, 2002). Kategorisering 

har genomförts utifrån likheter och skillnader i textenheternas innehåll. Textenheterna har 

kategoriserats i flera steg där liknande upplevelser har förts samman och stegvis bildat färre och 

färre kategorier tills ett antal bredare slutkategorier uppnåtts. 
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Tabell 1 Översikt av litteratursökning

Syftet med sökning: Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med postoperativ smärta.

Söknr *) Söktermer Antal ref. Utvalda

PUBMED 2011 02 08

1 MSH Pain, Postoperative 23459

2 MSH Nurses 57038

3 MSH Attitude of health personnel 58028

4 MSH Nurses experience 5897

5 MSH Nursing Methodology research 10454

6 MSH Qualitative research 37442

7 MSH 1 and 3 217

8 MSH 1 and 4 and 3 262

9 MSH 5 or 6 44006

10 MSH 5 and 6 and 8 50 4

Limits: Engelska, senaste 10 åren, vuxna, peer reviewed.

CINAHL 2011 02 08

1 TSH Postoperative pain 3535

2 TSH Nurse attitudes 8228

3 TSH 1 and 2 53 1

4 FT Qualitative studies 9194

5 FT Postoperative pain 764

6 FT Nurses 53603

7 FT Nurses attitudes 322

8 FT Observations 1887

9 FT 4 and 5 27 5

10 FT Attitude 62625

11 FT 5 and 10 19

12 FT 8 and 5 7 1

Limits: Engelska, senaste 10 åren, vuxna, peer reviewed.

*MSH – Mesh termer i databasen PubMed, TSH – thesaurustermer i databasen CINAHL, FT – fritextökning
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Tabell 2 Översikt av artiklar ingående i analysen och kvalitetsbedömning (n=11)

Författare/År Typ av studie Deltagare Metod Huvudfynd Kvalitet
/Land (bortfall) Datainsamling/

Analys
Abdalrahim, 
Majali & 
Bergbom
(2010)
/Jordanien

Kvalitativ 12 (0) Intervjuer med 
öppna frågor/
Latent 
innehållsanalys

Deltagarna beskriver att de 
möter postoperativa 
patienters lidande och ställs 
inför problem där 
arbetsförhållanden och 
organisation utgör hinder för 
arbetet med postoperativ 
smärtlindring.

Hög

Godfrey, Parte 
& Buckner
(2006)
/USA

Kvalitativ 15 (9) Semistrukturerade 
intervjuer/
Latent 
innehållsanalys

Deltagarna beskriver att 
patienter som genomgått en 
operation har speciella 
omvårdnadsbehov. Det 
huvudsakliga behovet är 
smärtlindring och i första 
hand behandlas smärta med 
läkemedel. 

Medel

Kim, Schwartz-
Barcott, Tracy 
& Sjöström
(2005)
/Norge

Kvalitativ 10 (0) Semistrukturerade 
intervjuer/
Manifest 
innehållsanalys

Studien visar att 
sjuksköterskor bedömer 
smärta efter hur patienterna 
ser ut att må, vad patienterna 
säger och efter tidigare 
erfarenheter från en viss typ 
av operation eller 
patientgrupp.

Hög

King & Walsh
(2007)
/Nya Zeeland

Kvalitativ 10 (0) Semistrukturerade 
intervjuer/ 
Latent 
innehållsanalys

Deltagarna beskriver att 
PCA har fördelar både för 
sjuksköterskor och patienter 
men innebär också att 
sjuksköterskor känner 
mindre ansvar för 
smärtlindringen. 

Hög

Lindberg & 
Engström 
(2010)
/Sverige

Kvalitativ 6 (0) Semistrukturerade 
intervjuer/
Latent 
innehållsanalys

Deltagarna beskriver att en 
bra relation med patienterna 
underlättar smärtlindringen. 
Det är viktigt med förståelse 
för olika uttryck för smärta. 
Att inte kunna behandla 
smärta på ett bra sätt upplevs 
som ett misslyckande.

Hög
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Tabell 2 Fortsättning av översikt av artiklar ingående i analysen och kvalitetsbedömning (n=11)

Författare/År Typ av studie Deltagare Metod Huvudfynd Kvalitet
/Land (bortfall) Datainsamling/

Analys
Rejeh, Ahmadi, 
Mohammadi, 
Anoosheh & 
Kazemnejad 
(2008)
/Iran

Kvalitativ 26 (0) Semistrukturerade 
intervjuer/
Latent 
innehållsanalys

Deltagarna beskriver att 
postoperativ smärtlindring är 
en viktig del av 
sjuksköterskors arbete men 
för lite befogenheter och tid 
hindrar arbetet. För att 
kunna ge bra smärtlindring 
är det viktigt med god 
patientkontakt och 
samarbete i vårdteamet. 

Hög

Rejeh, Ahmadi, 
Mohamadi, 
Anoosheh & 
Kazemnejad
(2009a)
/Iran

Kvalitativ 26(0) Semistrukturerade 
intervjuer/
Latent 
innehållsanalys

Deltagarna beskriver etiska 
dilemman i arbetet med 
postoperativa smärta 
beroende på begränsade 
resurser, engagemang och 
närhet till patienter som 
upplever smärta och deras 
förhållningssätt mot 
patienterna.

Hög

Rejeh, Ahmadi, 
Mohamadi, 
Anoosheh & 
Kazemnejad 
(2009b)
/Iran

Kvalitativ 26 (0) Semistrukturerade 
intervjuer/
Latent 
innehållsanalys

Deltagarna beskriver att för 
lite förberedande utbildning, 
begränsade befogenheter för 
sjuksköterskor, begränsad 
patientkontakt och att de blir 
avbrutna i arbetet utgör 
hinder för den postoperativa 
smärtlindringen.

Hög

Richards & 
Hubbert (2007)
/USA

Kvalitativ 3 (0) Intervjuer med  
öppna frågor/
Latent 
innehållsanalys

Deltagarna beskriver att 
smärtbedömning handlar om 
att lyssna och tro på 
patienterna men också om 
att se till helheten. 
Smärtlindring handlar inte 
bara om att ge läkemedel, 
sjuksköterskor kan på flera 
sätt påverka patienternas 
välbefinnande efter 
operation.

Medel

Schafheutle, 
Cantrill & 
Noyce (2000)
/England

Kvalitativ 
kvantitativ

6 (0) Semistrukturerade 
intervjuer/
Innehållsanalys 
med World 
Perfect 
documents.
Kvantitativ analys 
med SPSS.

Studien visar att otillräcklig 
postoperativ smärtlindring 
kan bero på att 
sjuksköterskor inte alltid 
frågar om patienterna har ont 
och har olika mål med 
smärtlindringen. 
Arbetsbelastningen påverkar 
hur smärtlindringen 
prioriteras. 

Hög
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Tabell 2 Fortsättning av översikt av artiklar ingående i analysen och kvalitetsbedömning (n=11)

Författare/År Typ av studie Deltagare Metod Huvudfynd Kvalitet
/Land (bortfall) Datainsamling/

Analys
Söderhamn & 
Idvall (2003)
/Sverige

Kvalitativ 28 (9) Narrativ metod/ 
Fenomenologisk
innehållsanalys 

Studien visar att 
sjuksköterskor ibland 
upplever den postoperativa 
smärtlindringen som 
otillfredsställande. De har 
möjlighet att själva agera 
och påverka patienternas 
välbefinnande i positiv 
riktning.

Medel

Resultat

Analysen av studierna resulterade i 5 kategorier (tabell 3). Kategorierna presenteras i löpande text,  
styrkta med citat från studier som ingått i studien.

Tabell 3. Översikt av kategorier (n=5)
Kategorier

• Att bedöma smärta och tro på patienten
• Att smärtlindring är en del av arbetet  
• Att vara känslomässigt engagerad
• Att erfarenhet och utbildning ger ökad förståelse
• Att arbetsorganisation och tid är ett hinder

Att bedöma smärta och tro på patienten 

Studier (Abdalrahim, Majali & Bergbom, 2007; Kim, Schwartz-Barcott, Tracy, Fortin & Sjöström, 

2005; King & Walsh, 2007; Lindberg & Engström, 2010; Rejeh, Ahmadi, Mohammadi, Anoosheh 

& Kazemnejad, 2008; Rejeh, Ahmadi, Mohamadi, Anoossheh & Kazemnejad, 2009a; Rejeh, 

Ahmadi, Mohamadi, Kazemnejad & Anoosheh, 2009b; Richards & Hubbert, 2007: Schafheutle, 

Cantrill & Noyce, 2000; Söderhamn & Idvall, 2002) visar att sjuksköterskor beskrev att 

smärtbedömning handlade om att tro på patienten, att observera tecken på smärta och att använda 

instrument som mäter smärta.

 

I studier av Kim et al. (2005); Lindberg och Engström (2010) beskrev sjuksköterskor att de lärt sig 

att smärta är en individuell upplevelse. De litade därför på patienternas ord och försökte bortse från 

sina egna subjektiva bedömningar. Även om den operation patienterna genomgått inte förväntades 

ge så mycket smärta var patienternas upplevelse sann. Det fanns tillfällen när sjuksköterskor ansåg 
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att patienterna inte kunde ha så ont som de påstod och det var svårt att helt och hållet lita på det  

patienterna sa (Lindberg & Engström, 2010; Richard & Hubbert, 2007). Det kunde vara svårt att 

sätta sin egen bedömning och sina förutfattade meningar åt sidan och bara lyssna på patienterna, 

särskilt när de bad om mer narkotiska preparat eller andra starka läkemedel (Richard & Hubbert,  

2007; Rejeh et al., 2009a). När sjuksköterskor inte lyckades sätta sina förutfattade meningar åt sidan 

var de mindre aktiva med smärtbehandlingen. De var mer aktiva med att lindra smärtan när de 

upplevde att patienterna verkligen hade ont (Richard & Hubbert, 2007). Även om sjuksköterskor 

inte alltid trodde på patienterna försökte de ge kompetent, professionell omvårdnad och lösa 

problemen genom smärtbedömning, förebyggande arbete och information (Söderhamn & Idvall, 

2002). 

I studier av Rejeh et al. (2008); Richards och Hubbert, (2007) upplevde sjuksköterskor att det mest 

pålitliga för att kunna bedöma smärta var det patienterna själva uppgav och om patienterna 

berättade vad de kände var det lättare att kontrollera smärtan. Istället för att vänta på att patienterna  

skulle uppmärksamma dem på att de hade ont frågade sjuksköterskor aktivt om patienternas smärta 

(Kim et al., 2005; Rejeh et al., 2008; Rejeh et al., 2009b). Sjuksköterskor i studien av Schafheutle et 

al. (2000) uppgav att de ibland inte ställde frågor om patienternas smärta. Orsaken kunde vara 

problem att kommunicera, att patienterna sov, att patienterna nyss hade fått smärtlindring eller hade  

Patient Kontrollerad Analgesi (PCA). Andra orsaker till att inte fråga om smärta var 

missbruksproblem eller om det fanns misstanke om drogberoende. 

Sjuksköterskor i en studie (Kim et al., 2005) såg på smärtbedömning som en del av behandlingen. 

En viktig del av smärtbedömningen var att vara uppmärksam på smärtsymtom och skapa en relation 

med patienterna, det gjorde dessutom patienterna lugna (Rejeh et al., 2008; Rejeh et al., 2009b).

I studier av Abdalrahim et al. (2007); Kim et al. (2005); Lindberg och Engström (2010); Richards 

och Hubbert (2007) framgick att smärtbedömning för sjuksköterskor innebar att lyssna till 

patienterna men även att iaktta kroppsspråk och vitala tecken eller parametrar på smärta. Oro, 

förvirring eller aggression kunde vara tecken på smärta hos äldre. Även gråt, hyperventilation, 

kallsvett och ansträngda rörelser var tecken på smärta. Sjuksköterskor i studien av Lindberg och 

Engström (2010) ansåg att det var viktigt att ha förståelse för varje patients specifika upplevelse av 

smärta och hur de uttryckte den. Frånvaro av smärtuttryck behövde inte betyda frånvaro av smärta 
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(Schafheutle et al., 2000), men studien av Kim et al. (2005) visade att sjuksköterskor uppfattade 

patienternas smärta som mild när de inte visade fysiska tecken på smärta.

Sjuksköterskor ansåg att det var viktigt att ett godkänt mätinstrument som VAS användes. De 

upplevde att det var lättare för patienterna att förstå VAS skalan om de fått information om den 

innan operation. Patienterna förstod inte alltid när de skulle ange en siffra för sin smärta och 

sjuksköterskor fick då använda andra sätt för att bedöma smärtan (Abdalrahim et al., 2007; 

Lindberg & Engström, 2010). Ibland upplevde sjuksköterskor att de inte litade på att siffran som 

patienterna angav motsvarade den verkliga smärtan och de föredrog att lita på sitt eget omdöme 

istället för att använda skalor för smärtskattning (Lindberg & Engström, 2010; Schafheutle et al.,  

2000). 

She didn’t look awfully, awfully uncomfortable…she wasn’t writhing in pain…she 
has been up and around the room, she hasn’t called for anything…from what I can  
see, she feels pretty good...I don’t believe she’s in severe pain because she was able  
to transfer, you know, looking at her body movements…she was falling asleep, that  
was another indication that she wasn’t in so much pain that she couldn’t fall asleep. 
(Kim et al., 2005, p.5)

I used to say one to ten; I think that is the easiest way for them to understand. 
Some don’t understand this, so I ask about light, medium or severe pain. (Lindberg 
& Engström, 2010, p.4)
  

Att smärtlindring är en del av arbetet 

Studier (Abdalrahim et al., 2007; Godfrey, Parten & Buckner, 2006; Lindberg & Engström, 2010; 

Rejeh et al., 2008; Rejeh et al., 2009a; Richards & Hubbert, 2007; Schafheutle et al., 2000) visar att 

smärtlindring var en del av sjuksköterskors ansvar. Vidare om olika sätt att uppnå smärtlindring, 

förhållningssätt och målet med smärtlindringen. 

I studier (Lindberg & Engström, 2010; Godfrey et al., 2006) var sjuksköterskors uppfattning att 

postoperativ smärtlindring nästan alltid innefattade farmakologisk behandling av smärta och oro. De 

ansåg också att lägesändring för patienterna var en smärtlindrande åtgärd. Massage kunde vara ett 

alternativ eller komplement till läkemedel men det användes vanligtvis inte eftersom sjuksköterskor  

upplevde att det inte fanns tid till det när patienterna hade ont. Alternativa smärtlindringsmetoder  

ansågs som mindre effektiva men det fanns ett intresse av att lära sig mer om det. Richards och 
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Hubbert (2007) beskriver att sjuksköterskor föredrog andra smärtlindrande metoder framför att 

ge läkemedel. De försökte med metoder som humor, avslappning, avledning och lägesändring innan 

de frågade patienterna om de behövde smärtlindrande läkemedel. Läkemedel enligt ordination 

valdes i sista hand och man började då med den lägsta dosen. I en studie av Godfrey et al. (2006) 

upplevde sjuksköterskor att stöd och välbefinnande var speciella omvårdnadsbehov för patienter 

med postoperativ smärta. När patienterna talade om att de hade ont gav sjuksköterskor 

smärtlindrande läkemedel och tillmötesgick patienternas omvårdnadsbehov. Abdalrahim et al.  

(2007) beskrev att sjuksköterskor upplevde att begäran om smärtlindring ibland var ett sätt för 

patienterna att kommunicera om smärtan.

Sjuksköterskor upplevde ett problem med att läkarna kunde ha förutfattade meningar kring 

smärtlindringen och därför inte var villiga att öka doseringen (Rejeh et al., 2008; Richards & 

Hubbert, 2007). För att få kontroll över smärtan handlade det om vilken dos av läkemedlet som 

gavs (Abdalrahim et al., 2007; Lindberg & Engström, 2010). Sjuksköterskor i studien av Lindberg 

och Engström (2010) var liberala med smärtlindrande läkemedel och såg inte på biverkningar lika 

allvarligt som tidigare. Morfin användes ofta, de kände sig trygga med det och det hade bra effekt 

mot oro. Morfin kunde också ge bieffekter utan att smärtan lindrades och fungerade därför inte 

alltid. Sjuksköterskors uppfattning var att ingen borde behöva uppleva svår postoperativ smärta 

eftersom det fanns så många olika sätt att lindra smärtan på. 

Sjuksköterskor ville göra vad de kunde för att patienterna skulle må så bra som möjligt under den 

postoperativa vårdtiden (Lindberg & Engström, 2010). Smärtlindring kändes som en naturlig del av 

arbetet, att lindra smärta var ett sätt att tänka och något de såg som sin uppgift. Sjuksköterskor 

upplevde att deras eget samvete och respekt för patienterna främjade smärtlindringen. (Richards & 

Hubbert, 2007; Lindberg & Engström, 2010).  I studien av Richards och Hubbert (2007) 

prioriterade sjuksköterskor smärtlindringen eftersom patienterna mobiliserades fortare, 

tarmmotoriken kom igång och risken för komplikationer minskade om de gav bra smärtlindring. De 

upplevde att de kunde göra skillnad och såg resultat av sitt arbete. Sjuksköterskor gjorde skillnad 

mellan målet med smärtlindringen och vad som var realistiskt i praktiken. De ansåg det som 

realistiskt att lindra smärtan så mycket som möjligt . De kände inlevelse och ansåg att patienterna 

hade rätt till total smärtfrihet men vissa patienter uppnår aldrig total smärtfrihet, det var inte alltid  

möjligt att lindra smärtan helt. Kontinuerlig smärtbehandling var viktigt för att patienterna inte  
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skulle uppleva obehag men de upplevde också att en del patienter kände en skyldighet att ta emot 

den smärtlindring som erbjöds (Abdalrahim et al., 2007; Schafheutle et al., 2000). 

The nurses´ duty is not just to give injections, but to behave humbly, to have 
patience and to react positively to the patients´ requests so that the patients´ pain  
and suffering are relieved as much as possible, both emotionally and physically.  
(Rejeh et al., 2009a, p.168) 

Att vara känslomässigt engagerad

Tre studier (Lindberg & Engström, 2010: Rejeh et al., 2009a; Söderhamn & Idvall, 2003) visar att 

sjuksköterskor arbetade nära patienterna, blev involverade i emotionella situationer och om etiska 

dilemman de ställdes inför. 

Sjuksköterskor upplevde att det var viktigt att visa ödmjukhet när de mötte patienternas smärta och 

lidande. De arbetade nära patienterna och kunde därför inte undvika att bli djupt involverade i  

emotionella situationer. Det var svårt att se andra patienter lida under tiden de ägnade sig åt en 

patient och att vara tvungen att uthärda patienternas smärta i väntan på läkaren . Sjuksköterskor såg 

mycket lidande, blev involverade i patienternas svårigheter och måste därför agera professionellt  

och inte bli för känslomässigt engagerade på ett personligt plan (Rejeh et al., 2009a). Det upplevdes 

som ett nederlag när de intog en hjälpande, tröstande roll och inte agerade som professionella 

sjuksköterskor (Söderhamn & Idvall, 2003). Att vårda patienter med smärta och obehag kunde 

kännas frustrerande. Sjuksköterskor kände tillfredställelse och lycka när de lyckades lindra smärtan 

och kunde slappna av när patienterna verkade må bra (Lindberg & Engström, 2010).

Det fanns tillfällen när sjuksköterskor tvivlade på sin egen kompetens. När de inte kunde ge 

patienterna den behandling de skulle önska kände sjuksköterskor maktlöshet och mindervärdighet 

(Söderhamn & Idvall, 2003). De såg det som ett misslyckande i omvårdnaden och kände skuld när 

de inte lyckades lindra patienternas smärta. Oro för patienterna och en känsla av misslyckande 

kunde finnas kvar även efter arbetstid (Lindberg & Engström, 2010; Rejeh et al., 2009a). 

Sjuksköterskor kunde känna ett personligt misslyckande när patienterna trots ihärdiga försök att 

lindra smärtan upplevde smärta och obehag (Lindberg & Engström, 2010). De hade ett etiskt ansvar 

att lindra smärta men att möta patienter med olika personligheter, bakgrund och uppfattningar  

kunde ibland vara ett problem. Det var svårt att ha förståelse och empati för missbrukare, hemlösa 

och fängelsekunder (Rejeh et al., 2008; Rejeh et al., 2009a).
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I studien av Rejeh et al. (2009a) ansåg sjuksköterskor att det var viktigt att kunna vara ärlig om 

orsaken till smärtan. Det kändes bättre när de fick förklara vad som hände under smärtlindringen 

och varför. Sjuksköterskor trodde själva att smärtan och återhämtningen påverkades negativt om de 

inte sa sanningen. Att inte kunna vara ärlig mot patienterna om smärtan och samtidigt respektera 

patienternas rättigheter orsakade ett etiskt dilemma.  Sjuksköterskor upplevde att det var svårt att  

avgöra hur mycket information de kunde lämna till patienterna och hur mycket information 

patienterna behövde. Det var ett etiskt dilemma att inte alltid kunna vara ärlig mot patienterna om 

orsaken till smärtan och om smärtbehandlingen. De hamnade i situationer där de måste dölja vad 

det visste, berätta vita lögner och säga till patienterna att de fick vänta på läkaren för att få besked. 

If the pain relief doesn’t work, I get frustrated. It is the worst mark you can get. 
You are not allowed to fail in that. Then I feel really bad. (Lindberg & Engström, 
2010, p.4)

Once a pair of scissors was left in a patient’s abdomen. The patient suffered from a  
lot of pain and wanted to know the cause of the pain, but the nurses were not  
honest enough to tell him the cause of the pain. (Rejeh et al., 2009a, p.165) 
 

Att erfarenhet och utbildning ger ökad förståelse

Studier (Abdalrahim et al., 2007; Godfrey et al., 2006; Kim et al., 2005; King et al., 2007; Rejeh et 

al., 2008; Rejeh et al., 2009a; Rejeh et al., 2009b; Richards & Hubbert, 2007; Schafheutle et al.,  

2000) visar att erfarenhet och utbildning ger sjuksköterskor ökad förståelse och handlade om att de 

byggde upp kunskap genom erfarenhet. Vidare att utbildningen gav dem bristfällig förberedelse på 

vad arbetet med smärta handlade om. 

Erfarenhet handlade för sjuksköterskor om att lära sig vad som skulle göras och hur (Kim et al., 

2005). Genom att vårda patienter med postoperativ smärta byggde de upp sin erfarenhet och lärde 

sig genom konsekvenserna av sina beslut (Abdalrahim et al., 2007; Rejeh et al., 2009a). 

Sjuksköterskor som arbetat längre var mer lyhörda och hade lättare att känna sympati och förståelse 

för patienternas smärta och lidande (Rejeh et al., 2009a; Richards & Hubbert, 2007). Enligt Godfrey 

et al. (2006); Richards och Hubbert (2007) hade sjuksköterskor genom erfarenhet lärt sig överväga 

att patienterna kunde vara rädda och tog sig därför tid med dem eftersom rädsla påverkar 

smärtupplevelsen. För att kunna ge bra smärtlindring var det nödvändigt med en fungerande 

patientrelation (Rejeh et al., 2008). Erfarna sjuksköterskor ställde många frågor för att uppmuntra 
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patienterna att prata mer öppet om smärtan och de ansåg att de hade en skyldighet att lyssna 

ordagrant på deras beskrivning (Kim et al., 2005; Rejeh et al., 2008; Rejeh et al., 2009b). 

Genom erfarenhet blev de mer medvetna om sina egna förutfattade meningar om smärta och 

smärtbehandling och kunde bättre lyssna till och acceptera det patienten sa (Kim et al., 2005; Rejeh 

et al., 2009a; Richards & Hubbert, 2007). I studien av Kim et al. (2005) upplevde sjuksköterskor 

även att personlig erfarenhet av att själva genomgått en operation underlättade förståelsen för 

patienternas upplevelse. 

Sjuksköterskor förväntade sig smärta efter all kirurgi, den svåraste smärtan förväntade de sig direkt 

postoperativt när narkosen avklingat. Genom erfarenhet kunde sjuksköterskor förvänta en viss 

smärtnivå hos olika patientgrupper beroende på till exempel typ av kirurgi, ålder eller hur lång tid 

som gått efter operationen (Kim et al., 2005; Schafheutle et al., 2000). Genom att de arbetade med 

postoperativ smärta fick de erfarenhet och större förståelse för patienterna. Med tiden fick 

sjuksköterskor bättre förståelse för både PCA och de läkemedel som användes (Abdalrahim et al., 

2007; King & Walsh, 2007). PCA upplevdes skrämmande i början men efter hand började de se 

PCA som ett användbart instrument. Sjuksköterskor beskrev att erfarenheter av PCA lärt dem att 

vara mindre dömande när det gällde smärtbehandling (King & Walsh, 2007).

En studie (Rejeh et al., 2009b) visar att kunskap och erfarenhet var avgörande för känslan av 

kompetens inom postoperativ smärtlindring. Sjuksköterskeutbildningen hade en viktig roll för att 

utveckla kunskapen men de ansåg att de inte fått den förberedande utbildning om smärtbehandling 

som de behövde. När de kom ut i arbetslivet visste de inte vilket ansvarsområde de hade i 

smärtbehandlingen. Utbildningen förberedde dem inte heller för att smärtlindra och känna empati  

med patienterna och de fick inte lära sig använda instrument för smärtskattning. 

We as nurses develop the skill of dealing with POP. With experience, we learn how  
to communicate with patients, understand them better, and gain their trust.  
(Abdalrahim et al., 2007, p.6)

I try to teach them that a monkey could put medicine in a cup and give it to a  
patient; they have to take into account what it will do. A care plan teaches a nurse  
how to think as a nurse, I am always thinking ´what is the plan of care? ´ As new  
nurses, they can’t do that. They don’t understand plan of care. (Richards & 
Hubbert, 2007, p.22) 
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I remember our teachers only instructed about giving and injection drugs without  
using pain assess tools and non pharmacological intervention. (Rejeh et al., 2009b, 
p.277)

Att arbetsorganisation och tid är ett hinder

Studier (Abdalrahim et al., 2007; King & Walsh, 2007; Lindberg & Engström, 2010; Rejeh et al., 

2008; Rejeh et al., 2009a; Rejeh et al. 2009b; Schafheutle et al., 2000; Söderhamn & Idvall, 2003) 

visar att arbetsorganisation och tid var ett hinder och handlade om samarbete mellan vårdpersonal,  

sjuksköterskors handlingsfrihet och arbetsbelastning.

 

Samarbete i vårdteamet var viktigt för den postoperativa smärtlindringen och för patienternas 

välbefinnande. Det var viktigt med en bra relation och ett gott samarbete med läkare och 

smärtspecialister (Söderhamn & Idvall, 2003). I en studie upplevde sjuksköterskor att en del läkare 

lyssnade till deras synpunkter om smärtlindringen men det fanns även de som inte lyssnade på deras 

åsikter och behandlade patienterna som kopior av varandra (Abdalrahim et al., 2007). 

Sjuksköterskor tog patienternas parti, diskuterade och argumenterade med läkare för att ändra på 

smärtbehandlingen. (Abdalrahim et al., 2007; Söderhamn & Idvall, 2003).  Sjuksköterskor upplevde 

att omvårdnad och deras initiativ till icke farmakologisk smärtbehandling inte värdesattes av läkare  

(Abdalrahim et al., 2007; Rejeh et al., 2008).

Lindberg och Engström (2010) beskrev att sjuksköterskor upplevde att de hade handlingsfrihet när 

det gällde att lindra smärta. De hade generella ordinationer som tillät dem att ge stora doser av olika  

analgetika utan att läkare behövdes kontaktas. Sjuksköterskor i studien av Rejeh et al. (2009a) 

upplevde att organisationen begränsade deras möjlighet att ge god smärtlindring. De ansåg att de 

som sjuksköterskor kunde göra mer för att lindra den postoperativa smärtan och att gemensamma 

riktlinjer för postoperativ smärtbehandling behövde utvecklas. Sjuksköterskor förväntades att bara 

följa ordinationer och dokumentera utan att agera självständigt (Abdalrahim et al., 2007; Rejeh et  

al., 2008). Sjuksköterskor i en studie (Rejeh et al., 2009b) ville ha handlingsfrihet och befogenhet 

att fatta beslut om smärtlindrande åtgärder eftersom de ansåg det viktigt att kunna ge smärtlindring i  

rätt tid. Läkare kunde glömma att ordinera eller skriva olika ordinationer vilket upplevdes 

frustrerande och orsakade sjuksköterskor extra arbete (Abdalrahim et al., 2007). Ofullständiga 

ordinationer innebar onödigt lidande för patienterna eftersom det tog ytterligare tid att kontakta  

läkare (Abdalrahim et al., 2007; Lindberg & Engström, 2010; Schafheutle et al., 2000). 
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Sjuksköterskor i studien av Lindberg och Engström (2010) beskrev att de upplevde miljön som 

ett hinder för att kunna ge god omvårdnad och smärtlindring. Det var svårt att ha förtroliga samtal 

med patienten och hålla sekretess eftersom de patienter som opererats låg i stora rum med bara ett  

draperi mellan sängarna. Överbeläggningar och närvaro av anhöriga gjorde det svårt att tillgodose 

patienternas rätt till lugn och ro (Rejeh et al., 2009a). 

Postoperativ smärtlindring var viktigt men på grund av att sjuksköterskor ansvarade för många 

patienter hade de svårt att hinna med den basala omvårdnaden och de upplevde ett problem med att  

tiden inte räckte till (Abdalrahim et al., 2007; Rejeh et al., 2009a). Sjuksköterskor upplevde att de 

på grund av tidsbrist inte kunde avsätta den tid de behövde för att lyssna till patienternas 

beskrivning av smärta (Lindberg & Engström, 2010; Rejeh et al., 2008; Rejeh et al., 2009b).  

I studien av Schafheutle et al. (2000) upplevde sjuksköterskor att tiden inte räckte till när flera 

patienter behövde smärtlindring samtidigt vilket orsakade att vissa patienter fick vänta längre på 

smärtlindring. Ansvaret för att smärtlindra flera patienter gjorde att det var svårt att hinna med alla  

arbetsuppgifter. Ibland var sjuksköterskor tvungna att sätta övriga arbetsuppgifter åt sidan och ägna 

sig helt och hållet åt en patient med svåra smärtor (Rejeh et al. 2009a). Patientkontakten och 

delaktighet i patienternas smärtlindring begränsades av arbetsuppgifter som de egentligen inte ansåg 

vara sjuksköterskeuppgifter (Rejeh et al., 2009b). Det kunde vara svårt att slutföra smärtlindringen 

eftersom de blev avbrutna av andra arbetsuppgifter (Rejeh et al., 2008; Rejeh et al., 2009b).

En studie (King & Walsh, 2007) visar att sjuksköterskor upplevde att PCA underlättade 

smärtlindringen och innebar mindre arbete för dem. Att ge subkutana injektioner tog mer tid och 

patienterna hann få mer ont innan injektionen givits.  PCA innebar mindre arbete för sjuksköterskor 

men kunde också upplevas som tidskrävande, antalet kontroller de måste göra kändes orealistiskt på 

grund av deras arbetsbelastning.

 

We have good surgeons at our hospital. They work hard, but we miss the link with  
them. They do not listen to us and ask us not interfere with their decisions. They  
think that we are not competent, and they do not look at our documents. Well,  
sometimes they do, when there is a mistake and they want to prove that we did it.  
(Abdalrahim et al., 2007, p.7)

Sometimes lack of time means you cannot attend to patients in pain as quickly as  
you would like to, e.g. if several patients need you help at the same time or if there  
is a staff shortage. (Rejeh et al., 2008, p. 471) 
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Diskussion

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter 

med postoperativ smärta. Analysarbetet resulterade i fem kategorier, Att bedöma smärta och tro på 

patienten, Att smärtlindring är en del av arbetet, Att vara känslomässigt engagerad, Att erfarenhet  

och utbildning ger ökad förståelse och Att arbetsorganisation och tid är ett hinder. 

I den aktuella studien framkom att sjuksköterskor använde olika sätt för att bedöma smärtan, de 

försökte bortse från sina egna bedömningar och lita på patienterna. Förutom att lyssna till 

patienternas egna beskrivningar av smärtan iakttog sjuksköterskor också kroppsspråk, icke verbala 

uttryck och vitala tecken på smärta. Det här resultatet överrensstämmer med en studie av Sjöström, 

Dahlgren och Haljamäe (1999) där olika smärtbedömningsmetoder och riktigheten i dessa 

validerats. Där framgick att smärta var en subjektiv upplevelse och sjuksköterskor litade på 

patienternas verbala beskrivning av smärtan. Sjuksköterskor gjorde även en objektiv bedömning av 

icke verbala uttryck och tecken på smärta, dessa objektiva bedömningar gav dem en viss 

uppfattning och vägdes in i patienternas beskrivning av smärtan. De objektiva bedömningarna var 

ibland svåra att beskriva och förtydliga eftersom det kunde handla om en uppfattning sjuksköterskor 

fick i kommunikationen med patienterna. Resultatet i den aktuella studien visade att en viktig del av  

smärtbedömningen var att vara uppmärksam på smärtsymtom och skapa en relation med 

patienterna. Studien av Sjöström et al. (1999) visade på hur komplex smärtbedömning var och 

författarna framhöll vikten av att smärtbedömning lyftes fram som en separat handling för att 

upprätthålla en noggrann och riktig bedömning av smärtan. I den aktuella studiens resultat framkom 

även att sjuksköterskor ibland föredrog att lita på sitt eget omdöme istället för att använda 

smärtskattningsinstrument. En studie av McCaffery, Ferrell och Pasero (2000) visade att 

sjuksköterskors bedömning av smärta många gånger påverkades av patienternas beteende. En 

leende och skämtsam patient fick mindre smärtlindring än en patient som låg stilla i sängen och 

grimaserade, även om båda patienterna skattade sin smärta lika högt på en VAS skala. 

Sjuksköterskor tenderade att låta sina personliga åsikter påverka hur mycket smärtlindrande 

läkemedel patienterna fick. I en amerikansk kvantitativ studie (Young, Horton & Davidhizar, 2006) 

framkom att instrument för smärtbedömning uppfattades både positivt och negativt av 

sjuksköterskor. Det positiva var att det var ett effektivt verktyg som var objektivt och mätbart. Det 

negativa var att en del av patienterna kunde ha svårt att skatta sin smärta med en siffra. Patienterna 
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kunde även bli frustrerade av alla frågor gällande smärtbedömning och upplevde sig sjukare av 

att uppge en siffra. 

Resultatet i den aktuella studien visade att farmakologisk behandling av postoperativ smärta många 

gånger var en huvudsaklig åtgärd. En studie (Carr, 2002) på en kirurgavdelning visade att 70 % av 

de postoperativa patienterna som erbjöds smärtlindrande läkemedel avböjde. En orsak ansågs kunna 

vara patienters okunskap om hur viktig smärtlindringen är. I en studie av Malouf, Andión, Torrubia, 

Canellas och Banos (2006) framgick att patienterna inte hade vetskap om att smärtlindring var 

angeläget för sjuksköterskor, patienterna förväntade sig smärta efter operation. Många patienter var 

nöjda med smärtlindringen och med vårdpersonalen trots att de hade upplevt svår smärta under 

sjukhusvistelsen. Resultatet i den aktuella studien visade också att sjuksköterskor var positiva till  

alternativa metoder för smärtlindring. Enligt en studie av Moline (2001) kunde icke farmakologiska 

metoder många gånger vara lämpligt. Utbildning, avslappning, avledning med musik, värme eller 

kyla var exempel på interventioner vid postoperativ smärta. Med utgångspunkt från en hypotes om 

att musik är en smärtlindrande metod har en studie genomfört av Ikonomidou, Rehnström och 

Naesh (2004). Syftet var att undersöka om musik innan och efter operation påverkade patienters 

upplevelse av smärta, illamående och välbefinnande. Det visade sig att musiken i sig inte hade 

någon större påverkan. Däremot hade en stund med lugn och ro med eller utan musik, både före och 

efter operation, en positiv effekt på både smärtupplevelse, illamående och välbefinnande.  

I resultatet av den aktuella studien framkom att sjuksköterskor blev involverade i emotionella 

situationer eftersom de arbetade nära patienterna. Sjuksköterskor upplevde det som ett nederlag när 

de intog en hjälpande och tröstande roll. Som kontrast till detta menade Helin och Lindström (2003) 

att ge av sig själv till patienterna inte behövde innebära att sjuksköterskor blev sårbara offer. Det var 

viktigt att sjuksköterskor ägnade sig åt patienterna med värme och genuint engagemang i 

omvårdnadsarbetet. Yang (2010) beskrev att sjuksköterskor använde sig själva som instrument i 

relationen med patienterna. Om sjuksköterskor fick en allt för nära relation med patienterna fanns 

risk att de inte kunde vara så objektiva som behövs för att skapa en genuin relation. Resultatet i den 

aktuella studien visade också att sjuksköterskor upplevde ett etiskt dilemma när de inte kunde vara 

ärliga mot patienterna om orsaken till smärtan. Begley (2008) beskrev utifrån ett etiskt perspektiv 

att sjuksköterskor ibland ställdes inför dilemman när det gällde ärlighet och hur mycket information 

de skulle ge till patienterna. Hur mycket information skulle sjuksköterskor lämna när det under en 
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operation visat sig att patienten hade en livshotande sjukdom? En del sjuksköterskor ansåg att de 

under alla omständigheter var moraliskt fel att undanhålla patienterna information. Andra 

sjuksköterskor var av den åsikten att även om det var fel att avsiktligt ljuga kunde undanhållande av 

sanningen i vissa situationer rättfärdigas eftersom det kunde vara ett sätt att hålla hoppet uppe för 

patienterna. 

 

Resultatet i den aktuella studien visade att sjuksköterskor som arbetade med patienter med 

postoperativ smärta byggde upp erfarenhet som gjorde det lättare att ha förståelse och lyssna till  

patienterna. De lärde sig att förvänta en viss smärtnivå hos olika patientgrupper. Enligt Yang (2010) 

innefattade Carper’s kunskapsmodell fyra olika områden - empirisk, estetisk, personlig och etisk 

kunskap. Inom postoperativ smärta skulle dessa kunna sammanfattas i teoretisk och praktisk 

kunskap, varav båda var av lika stor vikt. Kunskap om etik innefattade att känna till normer och 

etiska koder men det krävdes erfarenhet för att kunna uppmärksamma etiska situationer i praktiken. 

Empirisk kunskap och forskning behövdes för att kunna förklara, beskriva och förutse fenomen 

inom omvårdnaden. En nyutbildad sjuksköterska har teoretisk kunskap men inte förmågan att 

bedöma smärta på samma sätt som en erfaren sjuksköterska. Kunskapen att bedöma postoperativ 

smärta kommer med klinisk erfarenhet. Resultatet i den aktuella studien visade att kunskap och 

erfarenhet var avgörande för att sjuksköterskor skulle känna sig kompetenta inom arbetet med 

postoperativ smärta. Förmågan att kunna uppfatta en patients upplevelse handlade enligt studien av 

Yang (2010) om estetisk kunskap och utvecklades genom sjuksköterskors individuella erfarenheter. 

Vid bedömning av smärta kan oerfarna sjuksköterskor ha den kunskap som behövs om ett 

mätinstrument men uppleva det svårt att kommunicera om smärta, särskilt när det gäller äldre 

patienter med nedsatt kognitiv förmåga. Erfarna sjuksköterskor utvecklar en intuition och har 

möjlighet att använda tidigare erfarenheter i omhändertagandet av postoperativa patienter. Personlig  

kunskap handlade om att reflektera och vara medveten om sig själv för att bättre kunna förstå 

patienterna. Genom att reflektera över resultatet av en smärtlindrande åtgärd utvecklas 

sjuksköterskors kompetens.  

Resultatet i den aktuella studien visade att sjuksköterskor upplevde att de inte hade den tid som 

behövdes för att lyssna till patienterna och lindra deras smärta. Resultatet överrensstämmer med en 

enkätstudie av Tapp & Kropp (2003) som genomförts på kirurgavdelning. Sjuksköterskor ansåg att 

det fanns flera faktorer i arbetsmiljön som försvårade smärtlindringen. Den främsta orsaken var för 
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lite personal, andra orsaker var att de ansvarade för många akut dåliga patienter. Vissa tider på 

dagen var sjuksköterskor upptagna med annat så de inte hann ge smärtlindring. Manias, Botti & 

Bucknall (2002) fann i en studie att sjuksköterskor ofta blev avbrutna i arbetet av andra 

arbetsuppgifter och att det därför dröjde en viss tid från det att patienterna bad om smärtlindring tills  

sjuksköterskor kunde ge smärtlindringen. En studie (Carr & Thomas, 1997) visade att patienterna 

tvekade inför att berätta om sin smärta och därmed störa sjuksköterskor eftersom de såg att de blev 

avbrutna av så mycket annat. Patienterna väntade hellre på att sjuksköterskor skulle fråga om de 

hade ont. Resultatet i den aktuella studien visade också att sjuksköterskor upplevde att samarbetet i  

vårdteamet var viktigt, ibland lyssnade inte läkare på deras synpunkter. Sjuksköterskor i studien 

(Tanabe, Buschmann & Forest, 2000) menade att läkares åsikter om smärtlindring kunde vara ett 

hinder. Läkare ansåg att patienter med buksmärtor inte skulle få någon smärtlindring före operation 

innan kirurgisk bedömning gjorts. 

Metoddiskussion

För att uppnå syftet med studien har de artiklar som använts till resultatet varit vetenskapligt  

granskade kvalitativa artiklar som beskrivit upplevelser ur ett inifrånperspektiv. I den kvalitativa 

forskningen används begrepp som pålitlighet, trovärdighet, överförbarhet och bekräftelsebarhet för 

att beskriva studiens tillförlitlighet. Pålitligheten för studien har stärkts genom att analysen finns 

beskriven och presenterad i tabeller. För att uppnå ett trovärdigt resultat i en studie krävs en viss 

mängd data som motsvarar syftet och att resultatet beskrivs från olika perspektiv (Graneheim & 

Lundman, 2004). I denna studie har elva artiklar analyserats. En svaghet i denna studie är att 

trovärdigheten hade stärkts ytterligare genom att fler artiklar analyserats. Inom tidsramen för denna 

studie ansågs ändå den mängd data som analyserats vara tillräckligt och ge ett varierande perspektiv 

i resultatet. Studierna i artiklarna är genomförda i flera olika länder vilket kan vara både en svaghet  

och en styrka för resultatet. Svagheten ligger i att det mellan olika länder kan finnas stora skillnader 

i sjukvårdens organisation och sjuksköterskors arbetssätt. Det finns också en styrka i att 

sjuksköterskor i olika länder har liknande upplevelser av att vårda patienter med postoperativ 

smärta. Genom seminarium där kursdeltagare och handledare granskat studien har trovärdigheten 

stärkts. Överförbarhet innebär enligt Holloway och Wheeler (2002, s.255) att resultatet ska kunna 

överföras till en kontext som är liknande och med liknade deltagare. Resultatet i denna studie kan 

överföras till liknande miljöer med postoperativa patienter. Bekräftbarheten i en studie ska bedömas 

på ett sådant sätt att resultat och slutsats svarar mot syftet och inte är ett resultat av forskarens 
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förförståelse och egna föreställning (Holloway & Wheeler, 2002, s.254-255). I denna studie har 

bekräftbarheten stärkts genom att en manifest innehållsanalys används. Denna analysmetod är 

textnära och tillåter inga egna tolkningar.

Slutsats

Patienter som opererats har behov av adekvat smärtlindring för att minska lidande och risken för 

komplikationer. Sjuksköterskor ansvarar för att tillgodose dessa behov och bemöta patienterna med 

respekt. Sjuksköterskor är den yrkesgrupp i teamet som arbetar närmast patienterna och observerar 

när smärtlindringen inte fungerar. De ser till att patienternas smärtlindring ändras efter behov och 

utvärderar sedan effekten.  För att smärtbehandlingen ska bli effektiv måste smärtan först bedömas 

och sedan utvärderas på nytt när smärtlindrande återgärder har vidtagits. Flera faktorer påverkar 

bedömningen av patienternas smärta. En slutsats kan vara att ökad medvetenhet om hur 

sjuksköterskor på olika sätt bedömer smärta och hur riktiga dessa bedömningar är, kan vara ett 

användbart instrument för att förbättra smärtbedömningen och därmed öka kvaliteten på den 

postoperativa smärtlindringen. För att utveckla sjuksköterskors professionella kompetens är det 

viktigt att bli medveten om styrkor och svagheter om hur vi förstår patienterna och bedömer smärta. 

Mer utbildning behövs om hur patienterna reagerar olika på smärta. Patienternas smärta 

underbehandlas, det indikerar att sjuksköterskeutbildning måste fokusera mer på sjuksköterskors 

ansvar för den farmakologiska smärtlindringen. Utbildningen måste handla om att kunna bedöma 

smärta och agera rätt efter det. En annan slutsats kan vara att samarbete inom vårdteamet är en 

viktig grund för en fungerande smärtlindring. Genom att respektera varandras yrkesprofession 

utvecklas kunskap och en bredare helhetssyn kring de postoperativa patienterna.

För att utveckla omvårdnaden för patienter med postoperativ smärta behövs ytterligare forskning 

om patienternas medvetenhet om vikten av postoperativ smärtlindring och patienternas behov av 

information. Även forskning om kvinnor och mäns olika uttryck och upplevelser av smärta skulle 

kunna bidra till en ökad förståelse för patienter med postoperativ smärta. 
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