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Abstrakt 

Syftet med denna studie var att beskriva intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att 

bedöma och behandla smärta hos patienter som vårdas postoperativt på 

intensivvårdsavdelning. Sex intensivvårdssjuksköterskor intervjuades. Dataanalys 

genomfördes med kvalitativ innehållsanalys vilket resulterade i ett tema: en bra relation 

med patienten är en förutsättning för att lyckas lindra smärta och fyra kategorier: att 

förstå den enskilda patientens upplevelse av smärta, att lyckas eller misslyckas lindra 

smärta, att lita på patienten som har ont och ta hjälp av läkare, samt att behandla smärta 

när farmaka inte räcker till. Reslutatet visar att det var viktigt att kunna se tecken hos 

patienter som inte verbalt kan uppge att de upplevde smärta. Ilska kunde vara utryck för 

smärta hos äldre. Visuell analog skala användes för bedömning av smärta. 

Intensivvårdssjuksköterskorna blev lärda att lita på patienterna. Att ej lyckas med 

smärtlindring upplevdes som misslyckande, medan att lyckas innebar tillfredsställelse. 

När patienter valde smärtlindring och drabbades av smärta upplevdes frustration. 

Intensivvårdssjuksköterskorna var frikostig med farmaka och morfin var 

förstahandsanalgetika. Vid utebliven effekt av analgetika byttes preparat och läkare 

tillkallades. Alternativa behandlingar till farmaka användes nästan aldrig. Vårdmiljön 

upplevdes som ett hinder för optimal omvårdnad då patienterna vårdades i fler sal. 

Resultatet visar att den alternativa behandlingen kan användas som komplement till den 

farmakologiska behandlingen i syfte att öka välbefinnandet patienten.   

 

Nyckelord: kvalitativ innehållsanalys, intervju, erfarenhet, intensivvård, postoperativ smärta. 



 3 

Patienter kommer efter operation till en postoperativ avdelning och vårdas där av 

intensivvårdssjuksköterskor under en tid innan patienterna kommer till sin ordinarie avdelning. De 

som opererats upplever ofta smärta efter operationen och en betydelsefull arbetsuppgift för 

intensivvårdssjuksköterskor är att bedöma och behandla smärta. Det är viktigt att patienternas 

smärtupplevelse lindras då smärta ger ett lidande och obehag som inte är av godo. Upplevd smärta 

leder till att nyopererade patienter kan få svårigheter att komma igång med mobilisering och det ger 

en förlängd vårdtid vilket gör att kostnaderna ökar för samhället (Svensson, Sjöström & Haljamäe, 

2001). 

 

Smärta antas spela rollen som ”kroppens varningssignal” vid faktisk eller stundande vävnadsskada, 

och upplevelsen av smärta kan tänkas syfta till att begränsa vävnadsskadan genom att exempelvis 

hämma det vävnadsskadliga beteendet (Jones, 2001). International Association for the Study of 

Pain (IASP) definierar smärta som en otrevlig sensation och en emotionell upplevelse associerad 

med pågående eller hotande vävnadsskada eller beskrivna i sådana termer. Vidare understryker 

IASP att om patienter beaktar upplevelsen som smärta, och om upplevelsen beskrivs som smärta, 

ska den accepteras som smärta (Loeser & Treede, 2008). 

 

Beroende på orsak kan smärta delas in i fyra grupper. Dessa grupper är nociceptiv smärta, neurogen 

smärta, psykogen smärta och idiopatisk smärta - det vill säga smärta som inte kan förklaras utifrån 

vare sig somatisk eller psykogena förklaringsmodeller (Helms & Barone, 2008). Postoperativ 

smärta är i huvudsak nociceptiv men beroende på vilken operation som utförts kan den ha 

neurogena eller vicerala komponenter (Jones, 2001). Nedan kommer endast de smärttyper som har 

med postoperativa smärtor att beröras. 

 

Nociceptiv smärta är den vanligaste typen av smärta och är det patienten upplever när vävnad i 

kroppen har skadats eller hotats av skada. Smärtan beror på stimulering av perifera nervändslut eller 

smärtreceptorer, som finns i huden och i de flesta andra vävnader, och vars uppgift är att registrera 

smärta. Stimuleringen aktiveras av mekaniska, kemiska eller termiska stimuli (Loeser & Treede, 

2008). Neurogen smärta beror på skada eller sjukdom i nervsystemet. Neurogen smärta orsakas av 

skada på det perifera och/eller centrala nervsystemet. Central neurogen smärta kan orsakas av 

neurologiska sjukdomar som till exempel multipel skleros (MS) eller stroke. Den perifera 

neurogena smärtan, som förknippas med postoperativ smärta, kan orsakas av skador eller störningar 

i nervsystemet ute i kroppen som till exempel vid fantomsmärtor efter amputation (Helms & 

Barone, 2008). Faktorer som påverkar upplevelsen av postoperativ smärta är bland annat hur 

patienterna mår i övrigt (Eccleston, 2001). I samband med kirurgiska ingrepp tillfogas kroppen 
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oundvikligt en viss vävnadsskada med medföljande aktivering av nociceptorer, vilket kan leda till 

upplevelsen av smärta (Jones, 2001). 

 

Smärta leder till fysiologiska förändringar hos patienterna som har ont. De får svårare att sova med 

trötthet och utmattning som följd. Patienterna kan bli oroliga, takykarda och hjärtats syrgaskrav 

ökar med en ökad metabolism som följd (Helms & Barone, 2008). Upplevelsen av smärta påverkas 

av flertalet faktorer, bland annat kulturella, sociala och kognitiva (Eccleston, 2001). Exempel på 

detta är att patienternas tidigare erfarenheter av smärta, som smärtans duration, intensitet, 

omfattning, vad den ledde till och varför den uppstått samt om det gick att få kontroll på den, kan 

påverka hur patienten upplever, hanterar och förhåller sig till framtida smärta. På samma sätt kan 

upplevelsen av smärta efter ett kirurgiskt ingrepp påverkas av vetskapen om att den postoperativa 

smärtan förväntas vara tillfällig, att den är förknippad med en nödvändig operation, att 

smärtlindring finns att få, och att ens upplevelse tas på allvar. Patientens upplevelse av smärta 

påverkas också av omfattning och typ av vävnadsskada (Van Damme, Crombez & Ecclestone, 

2008). 

 

Då patientens upplevelse av kraftig smärta är oerhört obehaglig är det etiskt oförsvarligt att som 

sjuksköterska låta den kvarstå. Patienter med obehandlad eller otillräckligt behandlad smärta har 

beskrivit att de upplevt avsaknad av autonomi, att de har tappat kontrollen över smärtan och att de 

inte tas på allvar (Cousins, Brennan & Carr, 2004). Ur ett fysiologiskt perspektiv har man visat att 

nociception sekundärt till vävnadsskada så småningom leder till sensibilisering och ökat 

impulsflöde i de nervfibrer och synapser som fortleder de nociceptiva impulserna. Detta sker både 

på perifer och central nivå, och resulterar exempelvis i att stimuli som tidigare inte varit 

smärtsamma kan upplevas som smärtsamma eller att svagt smärtsamma stimuli senare kan upplevas 

som mer smärtsamma, även kallad wind up fenomenet (Jones, 2001). Det är alltså viktigt att smärta 

behandlas aggressivt, angrips ur flera vinklar och att smärtbehandlingen är anpassad till den unika 

patienten. 

 

Det finns ett flertal metoder för att skapa sig en uppfattning om smärtans karaktär och intensitet. 

Sjuksköterskor tar hänsyn till beteendemässiga tecken på smärta, exempelvis kroppsspråk och 

motorisk oro. De tolkar även trender i vitala parametrar som del av sin bedömning av patientens 

smärta. Ökande värden på blodtryck, puls och andningsfrekvens anses vara tillförlitliga tecken på 

smärta (Klopper, Andersson, Minkkinen, Ohlsson & Sjöström, 2006; Sjöström, Jakobsson & 

Haljamäe, 2000). Sjuksköterskor utgår från sin erfarenhet av tidigare patienter som har genomgått 

liknande operationer och hur ont patienterna brukar ha (Klopper et al., 2006; Kim, Schwartz-
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Barcott, Tracy, Fortin & Sjöström, 2005). De använder sig även av sina kunskaper om 

farmakologiska principer för att bedöma patientens behov av smärtlindrande behandling i det tidiga 

postoperativa skedet (Kim et al., 2005). De ber också patienterna om en verbal beskrivning av 

smärtan, och det är den metod som anses vara den mest tillförlitliga smärtbedömningen. Trots detta 

finns det studier som visar att sjuksköterskan litar på sin egen bedömning och erfarenhet om hur ont 

de brukar ha efter ett speciellt ingrepp, och litar inte alltid på vad patienterna säger om sin 

smärtupplevelse (Schafheutle, Cantrill & Noyce, 2000). Visuell analog skala (VAS), är ett av de 

mest frekventa instrumenten som intensivvårdssjuksköterskor använder som hjälpmedel vid 

bedömning och utvärdering av postoperativ smärta och dess intensitet. Enligt Jones, Vojir, Hutt och 

Fink (2007) är VAS inte alltid  lämplig till äldre patienter då de har uppgett att det är den skalan 

som är svårast att förstå och gör ofta patienten förvirrad av olika siffror som patienten ska hålla reda 

på. Den skala som äldre patienter uppgett är den lättaste att förstå är skalan med ansikten som visar 

smärta i form av leende eller grimaserande ansikten. 

 

Det förekommer att intensivvårdssjuksköterskorna i sin dagliga omvårdnad orsakar patienter som 

vårdas inom intensivvård smärta. Enligt Siffleet, Young, Nikoletti och Shaw (2007) orsakar 

intensivvårdssjuksköterskorna patienterna smärta vid lägesförändringar i sängen, renbäddning, 

borttagande av dränage, då patienterna uppmanas till djupandning, sugning av luftvägarna  och 

uppmaningar att hosta. Dessa patienter beskriver smärtan som intensiv, tillfällig och uttröttande och 

bör behandlas separat från annan smärta. 

 

Smärtlindrande behandling kan delas upp i farmakologiska och icke-farmakologiska metoder. De 

farmakologiska metoderna syftar till att exempelvis hämma nociception och således påverka 

patienternas upplevelse av smärta, medan de icke-farmakologiska metoderna kan vara exempelvis 

kognitiva med syfte att påverka hur patienten förhåller sig till sin smärta eller med syfte att ändra 

patientens fokus i relation till smärtan (Van Damme et al., 2008). I en studie av Richards och 

Hubbert (2007) framkom det att sjuksköterskorna valde att lindra smärta först genom att hjälpa 

patienten att ändra läge, få dem avslappnade genom humor, distrahera, värme, kyla eller att dämpa 

belysningen i rummet. Därefter frågade sjuksköterskorna om patienten behövde analgetika. En 

studie av Roykulcharoen och Good (2004) visade att patienter som fick lyssna på 

avslappningsmusik och genomföra avslappningsövningar upplevde reducerad smärta och en ökad 

kontroll över situationen.  

 

Konsekvenserna av smärta hos patienterna är ett lidande. Otillräcklig smärtlindring vid akuta 

smärttillstånd kan leda till att smärtan kvarstår efter förväntad läkning av skadan. Detta kan i 
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förlängningen leda till att patienterna drabbas av långvarig smärta (Manias, 2003). Att leva med 

långvarig smärta innebär för många en försämrad livskvalitet, och dessa patienter behöver ha olika 

former av behandling. Det innebär ett lidande för varje patient och kostnader för samhället (Widar, 

Ahlström & Ek, 2004). En patients upplevelse av omvårdnad kan ses som ett meddelande av 

problem, behov och en önskan till sjuksköterskan. Ett vanligt omvårdnadsbehov rör upplevelsen av 

tillit till sjuksköterskan, känna att sjuksköterskan är kompetent, behov av välbefinnande, behov av 

konversation, vilket kan ge uttryck för hur stort omvårdnadsbehovet är. Patienten uttrycker sitt 

omvårdnadsbehov även som en beskrivning av hur relationen fungerar med sjuksköterskan. 

Patientens omvårdnadsbehov bör förstås i termer av patientens uppfattning av lidande, men även i 

relation av upplevd välbefinnande.  Sjuksköterskans medvetenhet och kunskap av existentiella 

behov, bemötande och önskningar kan hjälpa henne att förstå patientens meddelande av behov av 

omvårdnad och lidande (Fagerström, Eriksson & Bergbom-Engberg, 1998). 

 

På en intensivvårdsavdelning vårdas patienter den första tiden efter genomgången operation. 

Operationerna är antingen planerade eller akuta och de flesta av dem som opereras får information 

om ingrepp, narkos och efterföljande vårdtid av kirurg, anestesiolog, sjuksköterska och 

undersköterska preoperativt. Operationen innebär ett visst vävnadstrauma och är i relation till vilken 

typ och omfattning av själva ingreppet. Under den följande vårdtiden på intensivvårdsavdelningens 

postoperativa avdelning är intensivvårdssjuksköterskans arbetsuppgifter bland annat att bedöma 

upplevelsen av smärta och smärtlindra patienterna som vårdas där. 

 

Trots ett ökande intresse för postoperativ smärta och smärtbehandling under de senaste åren, har det 

visat sig att den postoperativa smärtan inte alltid behandlas på ett optimalt sätt (Apfelbaum, Chen, 

Mehta & Tong, 2003; Dolin, Cashman & Bland, 2002). I det tidiga postoperativa skedet är det 

huvudsakligen sjuksköterskan som står för den kontinuerliga bedömningen av patienternas behov 

av smärtlindring. En bedömning följs naturligt av lämplig åtgärd och utvärdering, till dess att de 

nyopererade patienterna upplever att tillräcklig smärtlindring har uppnåtts. Det faktum att patienter i 

studien av Wikström-Ene, Nordberg, Bergh, Johansson-Gaston och Sjöström (2008) beskrivit att 

deras smärta underbehandlas i det postoperativa skedet, i kombination med det faktum att 

sjuksköterskor spelar en central roll i patienternas behandling av smärta, får mig att vilja studera 

intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att bedöma och behandla smärta hos postoperativa 

patienter. Smärta ger patienterna ett lidande och medför svårigheter att mobiliseras något som kan 

innebära en förlängd vårdtid för patienten. Det är därför av största vikt att intensivvårds-

sjuksköterskor har förmågan att individuellt bedöma och behandla smärta. Denna studie kan leda 

till att intensivvårdssjuksköterskor reflekterar och individanpassar smärtlindrande åtgärder i syfte 
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att öka välbefinnandet för den ny opererade patienten. 

 

Syfte 

Syftet med examensarbetet var att beskriva intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att bedöma 

och behandla smärta hos patienter som vårdas postoperativt på en intensivvårdsavdelning. 

 

Metod 

Deltagare 

 Sju intensivvårdssjuksköterskor tillfrågades om att delta i studien (se informationsbrev och 

förfrågan om deltagande i bilaga 1). Sex av dessa tackade ja till att delta och en tackade nej. De som 

deltog var sex intensivvårdssjuksköterskor i åldrarna 31 till 48 år (median = 43 år) med varierande 

erfarenhet med tre till 22 år (median = 12 år) som intensivvårdssjuksköterska. För att få svar på 

syftet valdes deltagare med erfarenhet och som ville berätta om sina erfarenheter som svarar mot 

syftet vilket Polit och Beck (2008) benämner som ett ändamålsenligt urval. Kriterierna för 

deltagande i studien var att deltagarna skulle vara legitimerade sjuksköterskor med 

specialistutbildning inom intensivvård och de skulle ha arbetat som intensivvårdssjuksköterska 

minst ett år, vilket är ett ändamålsenligt urval (Polit & Beck 2008). För att uppnå bredd gällande 

erfarenhet av att bedöma och behandla smärta hos postoperativa patienter valdes studiepersoner 

med några eller många yrkesverksamma år ut. Detta för att få variationer bland deltagarna för att på 

så vis se om deras upplevelser av att bedöma och behandla smärta skiljer sig åt med erfarenhet.  

 

Procedur 

Vårdchefen och verksamhetschefen för en intensivvårdsavdelning i norra Sverige informerades om 

studien och ett skriftligt tillstånd för studiens genomförande inhämtades. Avdelningschefen vid 

intensivvårdsavdelningen kontaktade och tillfrågade intensivvårdssjuksköterskor om att delta i 

studien.  

 

Datainsamling 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes med deltagarna och en intervjuguide användes som mall 

(Tabell 1). Intervjuerna inleddes med att intensivvårdssjuksköterskorna fick möjlighet att välja plats 

för intervjun där vi inte riskerade att bli avbrutna. Jag inledde intervjuerna med en genomgång av 

studiens syfte och deltagarna fick läsa igenom ett informationsbrev där återigen studiens syfte 

framgick. Intensivvårdssjuksköterskorna blev ombedda att berätta om deras subjektiva upplevelser 

av att bedöma och behandla smärta hos postoperativa patienter. De blev uppmuntrade att utveckla 

sina svar för att jag skulle erhålla detaljrika beskrivningar om det studerade ämnet. När intervjuerna 
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var genomförda frågade jag om deltagarna hade något mer och tillägga innan bandspelaren stängdes 

av. Intervjuerna genomfördes på intensivvårdsavdelningen i ett rum där vi kunde vara utan att bli 

störda.  

 

 

Tabell 1  Intervjuguide 

Intervjufrågor 

Varför är det viktigt med smärtlindring? 

 

Berätta om en situation där du upplevde att en patient var i behov av smärtlindring! 

 

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

 

Berätta om patienter som inte verbalt kan kommunicera sin smärtupplevelse, hur du upplever 

bedömning och behandling av deras smärta! 

 

Vad upplever du påverkar ditt beslut om smärtlindring? 

 

Vad upplever du finns tillhands för att lindra patientens smärta? 

 

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

 

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

 

Berätta om vad du upplever som svårt med smärtlindring! 

 

Berätta om dina erfarenheter av alternativa behandlingar till farmaka till patienter som vårdas 

postoperativt på IVA! 

 

Berätta om dina erfarenheter av patienter som inte blir smärtfria trots smärtlindring! 

 

Hur har detta med bedömning och smärtlindring ändrats över tiden? 

 

Utöver intervjuguiden ställdes följdfrågor av öppen karaktär, som till exempel kan du utveckla det 

du berättade om, hur menar du, kan du ge exempel, i syfte att erhålla rikliga och spontana 
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beskrivningar av de intervjuades erfarenheter. Intervjuerna pågick mellan 20-70 minuter (median = 

36 minuter) och de spelades in på band för att senare transkriberas i sin helhet.  

 

Analys 

Data analyserades med en kvalitativ innehållsanalys enligt Downe-Wambolt (1992). Den utskrivna 

intervjutexten lästes igenom flera gånger för att jag skulle få en känsla för helheten. Meningsenheter 

som svarade mot studiens syfte extraherades. För att inte sammanhanget skulle förloras togs 

omgivande text med. Denna text kondenserades ytterligare med hänsyn tagen till syftet för att få 

fram kärnan i innehållet, vilket var enheten som jag analyserades. De kondenserade meningarna 

urskiljdes och gavs koder med siffror för att jag lättare kunde hitta dem bland de olika 

textmaterialen. Koderna jämfördes baserat på likheter och skillnader, och sorterades i kategorier. 

Analysen resulterade i fem kategorier som speglar den manifesta delen som kommer från texten och 

ett tema som speglar den latenta delen och är den underliggande meningen som framkom av texten. 

 

Etiska överväganden 

Vid forskning om människor kräver rådande etiska koder att forskaren gör ett antal etiska 

överväganden. Kvale (1997) beskriver tre etiska riktlinjer som forskaren bör ta hänsyn till: 

Potentiella studiepersoner ska informeras om studien, att deltagande i studien är frivilligt och att de 

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

så att deras konfidentialitet kan säkras. Forskaren ska resonera om eventuella positiva och negativa 

effekter som deltagande i studien kan innebära för studiepersonerna, och ha beredskap för att 

hantera dessa effekter på ett adekvat sätt (Kvale, 1997).  

 

En etikansökan hade skickats in till den etiska gruppen, institutionen för hälsovetenskap, Luleå 

tekniska universitet och ett godkännande inhämtades innan studien startade.  

 

Intensivvårdssjuksköterskor på intensivvårdsavdelningen informerades om studiens syfte muntligt 

och skriftligt och om att deltagandet i studien var helt frivilligt. Jag var tydlig med att de kunde 

avbryta när som helst utan att skäl behövdes ange. Ingen information som kan identifiera deltagarna 

presenteras i studien, och intervjuerna som spelades in på band kommer att förvaras på ett låst 

utrymme som jag endast har tillgång till. Destruering av inspelat material kommer att ske efter 

studiens godkännande och publikation på Luleå tekniska universitets hemsida. Eventuella negativa 

effekter av deltagande i studien är att studiepersonerna kan uppleva en otillräcklighet gällande 

smärtlindring av postoperativa patienter. Förväntade positiva effekter är att studiepersonerna kan få 

en ökad medvetenhet om smärtlindring i samband med att de intervjuas. Tid fanns avsatt i samband 
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med intervjuerna för att bemöta och resonera kring eventuella känslor av otillräcklighet som kunde 

uppstå. 

 

Resultat 

Analysen resulterade i ett tema och fyra kategorier. Temat och kategorierna redovisas i tabell 2 och 

beskrivs sedan i löpande text och illustreras med citat från intervjuerna. 

 

Tabell 2 Översikt av teman (n=1) och kategorier (n=4) 

Teman Kategorier 

En bra relation med patienten är en 

förutsättning för att lyckas lindra smärta 

 

 

 

 

Att förstå den enskilda patientens upplevelse 

av smärta 

 

Att lyckas eller misslyckas lindra smärta  

 

Att lita på patienten som har ont och ta hjälp 

av läkare 

 

Att behandla smärta när farmaka inte räcker 

till 

 

En bra relation med patienten är en förutsättning för att lyckas lindra smärta 

Att förstå den enskilda patientens upplevelse av smärta 

Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev att det var viktigt för dem att kunna uppfatta hur patienten 

de vårdade uttryckte sin smärta. Flera av patienterna som vårdades postoperativt på IVA hade svårt 

att verbalt uttrycka smärta och intensivvårdssjuksköterskorna beskrev att de hos dessa patienter 

använde andra sätt för att få reda på om patienterna hade ont. Intensivvårdssjuksköterskorna 

beskrev olika tecken som de observerade hos patienter med smärta. Det kunde vara patienter som 

inte såg avslappnade ut i sina ansiktsuttryck. De grät, hyperventilerade, var oroliga, kallsvettiga och 

signalerade med sitt kroppsspråk att det inte var bekvämt eller att de inte kunde slappna av. 

Förutom att observera patienterna beskrev intensivvårdssjuksköterskorna att de även använde sig av 

uppmätta parametrar på vitala funktioner hos patienten de vårdade och att detta var ett komplement 

till hur patienterna uttryckte smärta. 

 

”bekymrade ansikten med tårar och motorisk oro samt förändringar i fysiologiska parametrar 

som högre puls, blodtryck samt snabbare andning upplevs som smärta” 
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Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev att när de vårdade äldre patienter, så bedömde de att om de 

äldre blev förvirrade, oroliga eller ilskna så kunde det vara ett uttryck för att de hade ont. 

Intensivvårdssjuksköterskorna betonade vikten av att förstå den enskilde patientens och hans eller 

hennes upplevelse av smärta. 

 

”Oro eller att dem tar sig emot om dom är opererad i höften… men jag går nog mycket på 

stegrande oro att det tolkar jag som smärta och då brukar jag faktiskt ge... ge smärtlindring” 

 

”Det är ju väldigt individuellt ee från person till person det som vissa hos vissa dem har inte alls 

ont medan nästa patient har jätteont för samma operation”  

 

För att kunna få en uppfattning av hur svår smärta patienterna upplevde användes VAS-stickan som 

ett hjälpmedel för att bedöma smärtans svårighetsgrad. De flesta intensivvårdssjuksköterskorna 

använde inte själva skalan utan förklarade verbalt för patienterna hur den fungerade, det vill säga att 

ett var ingen smärta och tio var värsta tänkbara smärta. Enligt intensivvårdssjuksköterskorna 

upplevdes det lättare för patienterna att förstå VAS då de fått information innan operation. 

Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev att alla patienter som vårdades postoperativt på IVA inte 

förstod VAS. Då fick intensivvårdssjuksköterskorna byta strategi för att patienterna skulle kunna 

skatta sin smärta genom andra beskrivningar. 

 

”Jag brukar säga från 1 till 10 jag tycker det är lättast för dem att förstå” 

 

”För det mesta kan patienterna skatta sin smärta lättare om de fått information om vas innan 

operation” 

 

”En del förstår ju inte det här så jag frågar om lätt, medel eller svår smärta” 

 

Att lyckas eller misslyckas lindra smärta  

Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev att de flesta patienterna som genomgått en operation och 

hamnade på postoperativa avdelningen var tidigt i behov av smärtlindring för att minska obehaget 

som patienterna kände av smärta. Det fanns en inbyggd vilja och pliktkänsla hos 

intensivvårdssjuksköterskorna att göra vad de kunde för att de nyopererade patienterna skulle ha det 

så bra som möjligt under den tid de vistades på den postoperativa avdelningen.  

 

”De flesta som kommer till postop är i behov av tidig smärtlindring” 

 

”Jaa... nä men man vill ju att man ska ha en patient som något så när är tillfreds alltså… men 
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alltså man vill… ju att de ska se ut… att ha det komfortabelt och hyggligt alltså”  

 

Att inte lyckas lindra smärta och obehag hos patienterna som vårdades på postoperativa 

avdelningen upplevdes av intensivvårdssjuksköterskorna som ett misslyckande och ledde till 

frustration. En av de intervjuade intensivvårdssjuksköterskorna såg det som ett personligt 

misslyckande och upplevde sig själv som en dålig intensivvårdssjuksköterska då patienterna 

upplevde smärta och obehag trots ihärdiga försök att lindra smärta och obehag. 

 

”Om inte smärtlindringen fungerar leder det till frustration. Det är det sämsta betyg man kan få.  

Det får man inte misslyckas med. Då känner jag mig riktigt dålig” 

 

Ibland hände det att patienterna själva var med och påverkade val av smärtlindring innan operation. 

Det kunde leda till frustration hos intensivvårdssjuksköterskorna då de visste, av erfarenhet, att 

vissa operationer skulle ge kraftiga smärtor om patienten valde bort ryggbedövning. 

Intensivvårdssjuksköterskorna upplevde att smärtan och obehaget patienterna drabbades av var 

onödig och menade att det kanske inte var så bra att patienterna fick möjlighet att påverka val av 

smärtlindrande metoder inför alla typer av operationer. 

 

”Det leder till frustration när patienterna inte fått ryggbedövning, då man vet att dem får ont” 

 

”Oftast är det patienten själv som väljer bort spinalerna. Jag vet inte om det är så klokt att 

patienterna får välja själva” 

 

Att vårda patienter med smärta och obehag upplevdes som frustrerande för 

intensivvårdssjuksköterskorna. Men de upplevde en inre tillfredsställelse och glädje när de lyckades 

med smärtlindringen. De kunde slappna av när de bedömde att patienternas smärtupplevelse 

minskade och patienterna såg ut att ha det bra. De ansåg att det fanns så många olika sätt att angripa 

och behandla smärta att patienter som var nyopererade inte skulle behöva ligga på postoperativa 

avdelningen och uppleva svår smärta. 

 

”Det finns så mycket sätt att kupera smärta så här ska ingen ligga och behöva ha ont” 

 

”Så blir det mycket bättre… då är man ju nöjd själv” 

 

Att lita på patienten som har ont och ta hjälp av läkare 

Intensivvårdssjuksköterskorna var lärda att smärta var individuellt upplevd och att varje patient 

upplevde smärta på olika sätt. Så länge patienterna uppgav att de upplevde smärta så var det deras 

personliga upplevelse enligt intensivvårdssjuksköterskorna. Intensivvårdssjuksköterskorna försökte 
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hålla sina egna subjektiva värderingar borta och lita på vad patienterna sa. Samtidigt fanns ändå en 

känsla hos intensivvårdssjuksköterskorna att vissa av patienterna inte kunde ha så ont som de gav 

uttryck för och intensivvårdssjuksköterskorna kunde känna att de inte riktigt litade på patienterna. 

 

”Samtidigt att vi blev itutade och lärda att så länge de säger att de har ont så har dem det” 

 

“Sen kunde jag känna ibland dem som haft djävulskt ont... och så fått stora mängder morfin då 

slocknade dem till slut och då tänkte jag mig att dem, ee, ja dem somnar till när dem har mindre 

ont och då när dem vaknade så kunde det första dem sa jag har så ont och då kunde jag känna hur 

har du hunnit känna det” 

 

Intensivvårdssjuksköterskorna uppgav att behandla smärta på postoperativa patienter handlade 

nästan uteslutande om att på farmakologisk väg lindra smärta och dämpa oro som patienterna 

upplevde som vårdades på den postoperativa avdelningen. De uppgav att traditionen var att vara 

frikostig med analgetika och man hade inte samma respekt för biverkningar som tidigare. Ofta 

handlade det om att komma upp i rätt mängd analgetika för att patienterna skulle bli smärtlindrade. 

Intensivvårdssjuksköterskorna tyckte att det var ett bra sätt att lindra patienternas smärta och 

obehag då det ofta gav en snabb smärtlindrande effekt. 

 

“Min erfarenhet då är att man använder sig av farmakologin i första hand. Jag tycker det är 

ganska bra om det nu var det som var felet. Det är ju som jag sa tidigare ibland får man ju gissa 

sig till vad det är” 

 

“Idag är man frikostigare och inte lika rädd för biverkningar. Ofta är vägen till smärtfrihet en 

dosfråga” 

 

Morfin ansågs som ett beprövat analgetika och var ett förstahandsanalgetika för de som vårdade 

patienterna på den postoperativa avdelningen. Intensivvårdssjuksköterskorna kände en trygghet av 

att använda sig av morfin då de ofta använde det till nyopererade patienter. Det användes även i 

egenskap av att ha positiv effekt på oron hos patienterna. Ofta kunde intensivvårdssjuksköterskorna 

som vårdade patienter som inte kunde uttrycka sin smärta verbalt, men betedde sig oroligt, få en dos 

morfin. Det var inte alltid som morfinet fungerade. Patienterna drabbades ibland av biverkningar 

utan att minska deras smärtupplevelse. Intensivvårdssjuksöterskorna uppgav att när morfin inte 

fungerade fick de pröva sig fram med andra analgetika för att uppnå den önskade effekten av 

smärtlindring. 

 

“Morfin använder vi ju mycke och det är en beprövad metod att lindra smärta. Så det känndes 

ganska tryggt att använda det och då vet jag inte om det var en falsk trygghet” 
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Intensivvårdssjuksköterskorna upplevde sig ganska självständiga med smärtlindring. De kunde ge 

patienterna stora doser analgetika och byta till andra sorter inom deras generella ordination utan att 

tillkalla doktorn. Om de trots byte av analgetika inte fick den effekt av smärtlindring som de 

önskade kallades läkaren in som då fick ta över och komma med nya direktiv och ordinationer hur 

patienterna skulle behandlas för att uppnå smärtlindring.     

 

“Vi är ju ganska självständiga i det där med smärtlindring. Sen har vi en gräns om det är 20 

milligram morfin inom en halvtimme eller nåt så ska man konakta dem om det inte hjälpte så då 

kontaktade jag narkosläkaren” 

 

Att behandla smärta när farmaka inte räcker till 

Att behandla smärta handlade om att använda sig av farmakologiska metoder för 

intensivårdssjuksköterskorna. Det framkom att nästan bara lägesändringar prövades som alternativa 

behandlingsformer till farmaka. Det kunde till exempel vara att lägga ett nyoperetat ben i en annan 

ställning eller att lägga patienten på sidan efter att ha legat på rygg en längre stund. En 

intensivvårdssjuksköterska uppgav att det inte fanns något intresse hos personalen att lära sig 

alternativa smärtlindrande behandlingar för att det fortfarande kunde anses som flummigt och inte 

konkret. 

 

“Ibland kan det även vara så att en lägesändring i sängen kan innebära en smärtlindrande effekt. 

Att man får exempelvis lägga till ett ben som är opererat i bättre läge, högläge exempelvis” 

 

“Jag upplever kanske att det inte finns nåt intresse här... att det fortfarande anses som lite flum 

flum”  

 

Några av intensivvårdssjuksöterskorna nämnde att man kunde massera om man visste var det gjorde 

ont. Det var dock inte aktuellt eftersom tiden upplevdes som ett hinder för att utföra massage till 

patienter som upplevde smärta. 

 

“Vi har inte tid att massera även om det skulle fungera” 

 

En av intensivvårdssjuksköterskorna uppgav att ta sig tid för patienterna, vara närvarande och att 

prata med patienterna var andra sätt att lindra smärta. Alla intensivvårdssjuksköterskor tog sig dock  

inte tid med patienterna. Även miljön upplevdes som ett hinder. Patienterna som var nyopererade 

låg i stora salar med draperier mellan sängarna. Det var därför svårt att föra förtroliga samtal med 

patienterna med hänsyn till sekretessen.   



 15 

 

“Alla tar sig inte tid för patienterna, men vi jobbar olika” 

 

“Sen är det ju av sekretesskäl ingen bra miljö på postop att ha några djupare samtal” 

 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva intensivvårdssjuksköterskors erfarenhet av att bedöma och 

behandla smärta hos patienter som vårdas postoperativt på intensivvårdsavdelning.  

 

I resultatet framkommer att intensivvårdssjuksköterskorna upplevde att det var viktigt att kunna 

uppfatta och identifiera hur patienterna uttrycker smärta. Då flera av patienterna som vårdades på 

den postoperativa avdelningen inte verbalt kunde ge uttryck för sin smärta använde 

intensivvårdssjuksköterskorna alternativa sätt att bedöma om patienterna upplevde smärta. De 

beskrev att de tolkade smärta genom patientens ansiktsuttryck: ser patienten besvärad ut? Har hon 

eller han tårar i ögonen och/eller är patienten orolig? Detta stämmer överens med vad Gelinas, 

Fillion och Puntillo (2008) som beskriver, för att kunna identifiera smärta hos patienter som inte har 

förmågan att verbalt kunna uttrycka smärta använder de ett utvecklat instrument. Om de uppfyller 

följande kriterier så tolkas det som att patienterna har smärta: de är motoriskt oroliga, de har ett 

besvärande ansikutsuttryck, de är spända i käkarna samt spända i musklerna.  

 

Intensivvårdssjuksöterskorna beskrev i denna studie att de även använde sig av patientens 

fysiologiska parametrar som puls, blodtryck samt andningsfrekvens som ett komplement till att 

enbart se på patienternas beteende för att bedöma smärtupplevelsen. Detta gjordes även om ingen 

av deltagarna med säkerhet kunna säga att förändringar i fysiologiska parametrar berodde på att 

patienterna upplevde smärta. Att bedöma smärta efter patienternas fysiologiska parametrar går i 

linje med hur anestesisjuksköterskorna bedömer smärta. Även de använder sig av fysiologiska 

parameterar hos patienter som spontanandas eller är i respirator. Det kan vara förändrade parametrar 

som andningsmönster där djup och frekvens ingår, blodtryck, hjärtfrekvens, utvecklande av tårar 

samt om patienten är kallsvettig. De parametrarna tolkas som ett tillförlitligt tecken på smärta enligt 

Stromberg, Sjöström och Haljamäe (2001). Dock kan även feber ge en högre puls, stress kan ge ett 

högre blodtryck och rädsla ger en snabbare andning vilket de flesta inom sjukvården känner till. 

Trots detta beskriver (Klopper et al., 2006; Sjöström et al., 2000) att dessa parametrar används för 

att bedöma smärta och dessutom menar att det är tillförlitliga parametrar. Hur kan 

intensivvårdssjuksköterskorna vara säker på att patienterna lider av smärta och inte av rädsla, feber 

eller ångest?  
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Resultatet visar att äldre patienter som vårdades på den postoperativa avdelningen som blev oroliga, 

ilskna samt förvirrade var tecken så kunde detta tolkas av intensivvårdssjuksköterskorna som att de 

äldre patienterna upplevde smärta. Som intensivvårdssjuksköterska är det viktigt att kunna bedöma 

smärta hos just äldre patienter då de är en stor representativ grupp som vårdas postoperativt. 

Postopertivt delerium är ett tillstånd som kan drabba framförallt äldre patienter som vårdas 

postoperativt, ofta omedelbart efter operation. Karakteristiskt för postoperativt delerium är akuta 

förändringar i den kognitiva funktionen som ouppmärksamhet, svårt att tänka, störningar i 

sömnmönster, förvirring och oro. Detta tillstånd är förenat med längre vårdtider, ökad dödlighet, en 

högre ekonomisk belastning samt ökade svårigheter för personalen att vårda patienterna. För att 

förhindra att framförallt äldre patienter hamnar i ett tillstånd av postoperativt delerium ska 

blodglukos kontrolleras och vara inom referensvärdet samt att patienterna som vårdas postoperativt 

inte ska ligga och uppleva en oacceptabel smärta utan smärtstillas direkt (Yoon-Sik, Dong-Won, 

Hyoung-Joon & Hyeong-Joong, 2008). 

 

Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev att de använde sig av VAS för att på så vis ha ett 

utgångsvärde då de skulle bedöma hur kraftig smärta patienterna upplevde då de vårdades 

postoperativt. De använde sig av VAS verbalt och frågade patienterna om deras subjektiva 

upplevelse. Ett var ingen smärta och tio var allra värsta tänkbara smärta hos de nyopererade 

patienterna enligt intensivvårdssjuksköterskorna. Anledningen till att de inte använde sig av själva 

VAS-stickan var att intensivvårdssjuksköterskorna uppfattade att det var lättare för patienterna att 

förstå syftet med VAS då de blev tillfrågade verbalt. En av intensivvårdssjuksköterskorna beskrev 

att då patienten inte förstod så frågades patienten om lätt, medel eller svår smärta. För patienter som 

fått information om VAS innan operation var det lättare att förstå när intensivvårdssjuksköterskorna 

informerade och frågade om VAS efter operation. Att bedöma upplevelsen av smärta med hjälp av 

VAS är vanligt bland sjuksköterskor (Bergh, Jakobsson, Sjöström & Steen, 2005). Bergh et al. 

(2005) undersökte hur äldre patienter upplevde smärta efter genomgången höftoperation med hjälp 

av VAS. Det är ett mindre lyckat val om man får tro Jones et al. (2007) som visar att äldre har svårt 

att förstå VAS och kan bli förvirrade och ha svårt att hålla ordning på siffrorna som sjuksköterskan 

frågar efter. Svårigheten är att vara subjektiv som vårdpersonal då patienten säger att 

smärtupplevelsen är exempelvis fyra på VAS, då en fyra på VAS blir en subjektiv värdering av hur 

smärtsam detta är och kanske behandlas efter den värderingen. 

 

Patienter som kom till intensivvårdsavdelningen efter operationen var alla i behov av smärtlindring 

enligt intensivvårdssjuksköterskorna och resultatet visade på en stark vilja att lindra smärtan hos 
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patienterna. Ett liknande resultat beskriver Blondals och Halldorsdottirs (2009) där det framkommer 

att sjuksköterskornas motivation att lindra smärta är mycket stark för att öka välbefinnadet hos 

patienten de vårdar.  Det frågades vart på VAS-skalan patienten befann sig och sen gavs det 

analgetika. Huang, Cunningham, Laurito och Chen (2001) beskriver att det  finns patienter som inte 

uppger hur pass ont de har på grund av rädsla för biverkningar och beroende som medicinering kan 

ge och talar inte om hur ont de har. Detta talar för att kunskaper som intensivvårdssjuksköterskan 

besitter om smärta och läkemedlen som ges behöver förmedlas/informeras till nyopererade patienter 

som har behov av det, och att även  alternativa behandlingar till farmaka kan ha sin plats inom 

postoperativ vård. Det framgick inte något i resultatet något om hur intensivvårdssjuksköterskorna 

frågade om smärtans karaktär dvs. brännande, skärande eller stickande osv. för att sen behandla 

utifrån vad patienten uppgav. Då smärta upplevs av olika karaktär bör intensivvårdssjuksköterskan 

ta reda på mer än att bara om patienten är i behov av smärtlindring (Jones, 2001).  

 

Det framkommer i resultatet att det kunde ses som ett hinder för intensivvårdssjuksköterskorna att 

patienterna ska ha åsikter om smärtlindring. Framförallt gällde det större operationer där patienterna 

valde bort ryggbedövning för att smärtlindringen skulle ske på något annat sätt. 

Intensivvårdssjuksköterskorna kunde känna frustration över det beslutet då de med sin erfarenhet 

visste att patienterna skulle drabbas av starka smärtor som var väldigt svåra att hantera på ett 

tillfredsställande sätt både för patienterna och intensivvårdssjuksköterskorna. Manias, Bucknall och 

Botti (2005) beskriver att med stigande antal patienter som får hjälp av sjukvården idag så kräver de 

mer tillgång till hälsoinformation och vill ha ett större inflytande över behandlings beslut. Det är 

angeläget att patienterna som ska opereras får veta hur det kommer gå till och, hur smärtsam 

operationen förväntas vara. Det kan vara en hjälp för patienten som ska opereras att 

sjukvårdspersonalen ska rekomenderar den typ av smärtlindring som känns aktuell och bäst 

beroende på vilken operation som skall utföras hos just denna patient.  

 

Resultatet visar att intensivvårdssjuksköterskorna upplevde en inre tillfredsställelse då patienterna 

fått smärtlindring med önskad effekt. Då såg de att patienterna blev avslappnade och kanske även 

kunde slumra till vilket upplevdes som patienterna blivit smärtlindrade och en lättnad för 

intensivvårdssjuksköterskorna. Blondal och Halldorsdottir (2009) beskriver att sjuksköterskorna 

omedelbart utan funderingar tar på sig ansvaret att vårda patienterna. Fullföljandet av detta uppdrag 

involverar olika motivationsfaktorer för sjuksköterskorna som plikt, moral, kunskap tillsammans 

med erfarenhet, självförtroende och övertygelse. Respekt för patienterna visar sig vara en 

fundamental orsak för att agera. Vissa av sjuksköterskorna uppger att vårda en patient är inbyggt i 

dem, för andra är  det en del av deras arbetsuppgifter. Om patienten upplevde smärta försöker de på 
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ett målmedvetet  sätt att lindra patientens upplevda smärta. 

 

I resultatet framkommer att intensivvårdssjuksköterskorna uppgav att om patienter säger att de 

upplever smärta så var de lärda att lita på patienten och försöka lägga sin personliga uppfattning åt 

sidan. Det visade sig att det inte var helt lätt för intensivvårdssjuksköterskorna att lägga sin 

personliga uppfattning åt sidan och ibland hade de svårt att verkligen tro att patienterna hade så ont 

som de gav uttryck för. Wikström et al. (2008) beskriver att sjuksköterskorna som ingick i den 

studien ofta undervärderade patienternas smärta. De jämförde vilket VAS-värde sjuksköterskorn 

hade dokumenterat med vilket VAS-värde patienterna uppgav. Det visade sig att ofta undervärderas 

patienternas smärta av sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna fick även gå en smärtutbildning som 

sträckte sig över två år och efter det gjordes samma test med VAS-skattning och då låg patienterna 

och sjuksköterskorna närmare varandra i sina skattningar av upplevd smärta. Med tanke på det 

resultatet är det av största vikt för intensivvårdssjuksköterskor att lära sig lita på vad patienterna 

uppger av sin subjektiva upplevda smärta. 

 

Resultatet visar att behandla smärta hos patienter postoperativt handlade i princip uteslutande om att 

ge farmakologisk behandling. Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev att behandla smärta, var ett 

farmakologiskt problem och de kände sig fria i valet av analgetika. De var mer frikostiga med 

analgetika nu jämfört med tidigare och de ansåg att ofta var det bara att ge mer analgetika så blev 

patienterna smärtlindrade. Morfin intravenöst beskrevs som förstahandspreparatet vilket 

intensivvårdssjuksköterskorna tyckte var ett bra preparat då det även stillade oro samt att 

biverkningarna var hanterbara. Det var inte alltid som morfinet gav smärtstillande effekt men då 

fick intensivvårdssjuksköterskorna prova med något annan analgetika och på så vis försöka uppnå 

en smärtlindrande effekt hos smärtpåverkade patienter. När olika sorters analgetika prövats och det 

ändå inte gett det önskade resultatet, det vill säga en smärtlindrade effekt, kontaktades 

narkosläkaren så att nya ordinationer sattes in för att minska smärta och obehag hos patienterna. 

Manias et al. (2005) beskriver att det vanligaste sättet att lindra smärta postoperativt är att använda 

sig av farmaka. Att behandla smärta med icke farmakologisk behandling var ett mycket ovanligt 

inslag då smärtan skulle lindras hos patienterna som vårdades postoperativt.   

 

När intensivvårdssjuksköterskorna reflekterade kring vad som ingår i att behandla smärta 

framkommer att det inte uteslutande handlar om farmakologisk behandling. Det visade sig även att 

de använde sig av lägesändringar i sängen för patienterna som de vårdade postoperativt. De kunde 

hjälpa patienterna att lägga ett nyopererat ben i högläge eller lägga patienterna på sidan efter att de 

legat länge på rygg. Det var dock inte främst för att behandla smärta, utan mer ett sätt att göra det 
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som de nyopererade patienterna då ville. En av de intervjuade intensivvårdssjuksköterskorna tyckte 

inte att det fanns något större intresse bland personalen att lära sig alternativa behandlingar för att 

lindra smärta postoperativt och att det fortfarande upplevdes bland personalen som något flummigt. 

Det nämndes av intensivvårdssjuksköterskorna att massage kunde användas som smärtlindring. På 

grund av att det upplevdes som om det inte fanns någon tid för intensivvårdssjuksköterskorna att 

massera patienterna så gjordes inte det, även om det kunde få en smärtlindrade effekt. Detta resultat 

går helt emot det som Richards och Hubbert (2007) kom fram till. Där valde sjuksköterskorna i sista 

hand morfin och då i en mindre dos än vad läkaren hade ordinerat. Detta på grund av att 

sjuksköterskorna var rädda för biverkningar som morfin kan ge, som till exempel 

andningsdepression. De valde istället att lindra smärta först genom att ändra läge i sängen, försöka 

få patienten på andra tankar, ta sig tid, massage, kyla och värme, för att som sista utväg lindra med 

analgetika. Det som inte framkom i den studien är vad det hade för konsekvenser för patienterna de 

vårdade. Upplevde de ett ökat lidande eller är det så att den alternativa behandlingen fungerar bättre 

än vad intensivvårdssjuksköterskorna tror. Det måste till mer forskning om hur den alternativa 

smärtbehandlingen påverkar de patienter som upplever postoperativ smärta.   

 

I resultatet framkommer att en intesivvårdssjuksköterska som intervjuades menade att ta sig tid för 

patienterna och vara närvarande var även det ett sätt att lindra smärta. Men samtidigt framkommer 

det att alla i personalen inte tog sig den tiden för patienterna trots att de hade tid. Att ha några 

djupare och mer ingående samtal med patienterna som vårdades postoperativt upplevdes som svårt 

på den postoperativa avdelningen då det endast var ett draperi som skiljde patienterna från varandra. 

Sekretessen som intensivvårdssjuksköterskorna var tvugna att ta hänsyn till upplevdes som ett 

hinder då de samtalade med de olika patienterna som befann sig där. Manias, Botti och Bucknall 

(2002) studerade hur sjuksköterskan observerar och behandlar smärta. De kom fram till att 

patienterna som begärt att få analgetika ofta fick vänta på grund av att sjuksköterskan blev avbruten 

av något annat i sitt arbete. För sjuksköterskan var det då svårt att ombesörja patientens begäran om 

analgetika på en gång. Ett sådant resultat kan förklara intensivvårdssjuksköterskornas känsla av att 

de inte hinner massera eller ta sig tid för några djupare diskussioner med patienterna som vårdas 

postoperativt. Om intensivvårdssjuksköterskorna upplever att de har tid för patienterna och kan sitta 

ner och prata ostört kan även existentiell smärta och lidandet identifieras. Upplevelsen av 

postoperativ smärta ska behandlas med analgetika, men det finns även utrymmet för att komplettera 

med alternativa metoder. Den själsliga smärtan, oron och rädslan kan behandlas utan att analgetika 

är inblandad men att dagens vårdmiljöer inte ger det utrymme som krävs för en optimalt omvårdnad 

av patienter som vårdas postoperativt. 
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För att minska patienternas lidande och obehag under deras sjukvårdsvistelse är det av största vikt 

att patienternas smärtupplevelser reduceras i hela vårdkedjan. Svensson et al. (2001) beskriver att 

patienter som upp lever svårare smärta före och under operationen upplever svårare smärta 

postoperativt. Det talar starkt för att alla som vårdar patienter oavsett vilken vårdnivå ska kunna 

bedöma och behandla smärta. 

 

Metoddiskussion 

För att stärka tillförlitligheten skall den insamlade data analyseras på ett systematiskt sätt och stärks 

med att antalet intervjuer är flera. Då ett specifikt ämne studeras är det nödvändigt med ett 

ändamålsenligt urval för att få svar på syftet (Polit & Beck 2008). Sex intervjuer genomfördes med 

intensivvårdssjuksköterskor som alla var aktiva inom intensivvården med varierande erfarenhet från 

tre till 22 år. Antalet bedömdes vara tillräckligt då beskrivande fakta kom fram som svarade väl mot 

syftet. Att göra flera intervjuer på olika sjukhus i Sverige skulle kunna få andra resultat, men jag 

tror att resultatet inte skulle skilja sig åt i någon större utsträckning då smärta bedöms och 

behandlas framför allt med liknade analgetika i Sverige. Detta baseras på att en av deltagarna hade 

varit verksam på en annan IVA-avdelning och den deltagarens beskrivning av det undersökta ämnet 

skiljde sig inte åt mot de övriga deltagarna vilket styrker studiens generaliserbarhet. Att det var en 

spridning i antalet yrkesverksamma år ger studien en bredd och styrka då deltagarnas beskrivningar 

sammanfattas i resultatet. Fem av deltagarna har endast jobbat på den intensivvårdsavdelning som 

intervjuerna genomfördes vilket kan ses som en svaghet då de berättar utifrån sina referensramar 

hur det görs på ”sitt” sjukhus. Intressant vore att ha deltagare som arbetar på olika sjukhus över hela 

Sverige. Bedöma och behandla smärta på postoperativa patienter är något som görs dagligen och är 

ett centralt omvårdnadsbehov hos nyopererade patienter. Det innebär att alla deltagarna har det 

färskt i minnet och kan berätta på ett målande sätt vilket styrker trovärdigheten i studien.  

 

Kvale (1997) beskriver att det är en konst att göra intervjuer och att det blir bättre och lättare ju fler 

intervjuer som genomförts. Det bör beaktas min orutin med intervjuer som en svaghet i denna 

studie att jag är orutinerad och en forskare med stor rutin av kvalitativa intervjuer kan komma fram 

till ett annat resultat     

 

Slutsats 

Syftet med studien var att beskriva intensivvårdssjuksköterskornas erfarenhet av att bedöma och 

behandla smärta på postoperativa patienter. De allra flesta patienter som vårdas postoperativt 

upplever smärta av varierande grad. Intensivvårdssjuksköterkorna behandlade smärta med 

analgetika. Skälen för att inte använda sig av alternativa behandlingsmetoder var att tiden inte 
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fanns, miljön var ett hinder eller att det saknades intresse att lära sig. Detta måste ses mot att vissa 

patienter är rädda för analgetika och inte uppger sin smärta på grund av rädsla för biverkningar och 

beroende. Eftersom resultatet visade att deltagarna var väldigt motiverade att lindra smärtan som 

patienterna upplevde borde det finnas mer intresse att lära sig alternativa behandlingar i syfte att 

öka välbefinnandet för nyopererade patienter med smärta. Lägesändringar användes mer för att göra 

det behagligt  för patienterna än som smärtstillande behandling. Patienter som vårdas på IVA kan 

ha nytta av intensivvårdssjuksköterskor som kan ge alternatva behandlingar som komplement till 

den farmakologiska behandlingen. Även patienternas välbefinnade skulle kunna stärkas ytterliggare 

och leda till kortare vårdtider. Arbetet med att bedöma och åtgärda smärta hos patienter som vårdas 

postoperativt är en viktig och ofta förekommande arbetsuppgift för intensivvårdssjuksköterskor och 

kunskap om det är nödvändigt för att de patienter som vårdas postoperativt ska få så bra vård och 

omvårdnad som möjligt. 
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Bilaga 1 
 

Informationsbrev och förfrågan om deltande i forskningsstudie 

 
Postoperativ smärta är ett känt begrepp för intensivvårdssjuksköterskor och en del av deras arbete är 

att smärtlindra patienter. Forskning visar att trots den kunskap som sjukvården besitter idag är det 

ännu ett problem att många patienter upplever en oacceptabel smärta postoperativt. En ineffektiv 

smärtlindring leder till ett onödigt vårdlidande, svårigheter att komma igång med rehabilitering 

samt förlängd tid på sjukhus. 

 

Syftet med denna studie är att beskriva intensivvårdssjuksköterskans erfarenheter av att bedöma och 

behandla smärta hos patienter som vårdas postoperativt på intensivvårdsavdelning. 

 

Denna studie kommer att genomföras med en intervju som beräknas ta 30-90 minuter. Intervjun 

kommer att spelas in på band för att sen skrivas ut ordagrant och sen genom olika steg analyseras. 

Medverkan är helt frivillig och kan när som helst avslutas utan att skäl anges. Den färdigutskrivna 

intervjun kommer att behandlas konfidentiell och förvaras på ett låst ställe. De enda som kommer 

att ta del av materialet är jag och handledaren. 

 

Min förhoppning är att studien ska leda till en ökad medvetenhet om vad som kan påverka 

intensivvårdssjuksköterskors beslut om smärtlindring. 

 

Om du är intresserad av att delta i studien, fyll i den bifogade svarstalongen och skicka den i det 

bifogade kuvertet till Jan-olov Lindberg. Jag kommer att kontakta dig för att bestämma tid och plats 

för intervjun. Du kan även kontakta mig  via mail (se nedan). Har du några frågor eller funderingar 

är du välkommen att höra av dig. 

 

 

Jan-Olov Lindberg                                                                         

Legitimerad sjuksköterska  

Studerande vid Instutionen för 

Hälsovetenskap  

Luleå tekniska universitet 

Tel: 070-3951845          

e-post: janliw-8@student.ltu.se 

 

Åsa Engström 

Legitimerad sjuksköterska 

Handledare, universitetslektor 

Instutionen för Hälsovetenskap 

Luleå tekniska universitet 

Tel: 0920-493875 

e-mail: asa.engstrom@ltu.se 
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Förfrågan om medverkan i intervjustudie 

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

intervjun.  

 
Jag vill att du kontaktar mig för mer information. 

 

 

Namn: ………………………………………………………… 

 

Telefon:………………………………………………………. 

 

E-post:……………………………………………………….. 
 

 


