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Abstrakt  

 
Introduktion: Postoperativ smärta uppkommer till följd att kirurgiskt ingrepp och många 

patienter upplever svår eller måttlig smärta efter operation. För att smärtlindra patienter 

krävs en smärtbedömning som sjuksköterskan har det övergripande ansvaret över. Syftet: 

Att beskriva sjuksköterskans bedömning av den postoperativa smärtan hos patienter. 

Metod: 13 vetenskapliga artiklar har anträffats genom sökningar i Pubmed och Cinahl som 

analyserats och sammanställts i en litteraturöversikt. Resultat: Resultatet presenteras i två 

huvudkategorier och visar strategier för sjuksköterskan att bedöma postoperativ smärta 

samt faktorer som påverkar sjuksköterskans postoperativa smärtbedömning. Diskussion:  

Verbala och icke-verbala strategier vid postoperativ smärtbedömning lyfts fram som viktiga, 

ytterligare studier visar på liknande fynd. Även kommunikationen och relationens betydelse 

vid smärtbedömningen diskuteras och Joyce Travelbee ger en ökad förståelse för dessa 

områden. Slutsats: Sjuksköterskan kan använda olika metoder för att bedöma patientens 

postoperativa smärta. Att se patientens i sin helhet och väva in bedömningsinstrument i 

bedömningen. Resultatet lyfter fram olika påverkande faktorer som kan vara bra att ta 

hänsyn till som sjuksköterska.   

 

Nyckelord: Joyce Travelbee, litteraturöversikt, sjuksköterska, smärtbedömning, postoperativ 

smärta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

Innehållsförteckning 

Introduktion ......................................................................................................................................... 5 

Bakgrund ............................................................................................................................................... 5 

Smärta ................................................................................................................................................ 5 

Postoperativ smärta ......................................................................................................................... 6 

Sjuksköterskans ansvar .................................................................................................................... 7 

Bedömningsinstrument ................................................................................................................... 8 

Sjuksköterskans arbetsmiljö ............................................................................................................ 8 

Teoretisk anknytning ....................................................................................................................... 9 

Problemformulering ........................................................................................................................... 9 

Syfte ..................................................................................................................................................... 10 

Metod ................................................................................................................................................... 10 

Design .............................................................................................................................................. 10 

Inklusions- och exklusionskriterier .............................................................................................. 10 

Litteratursökning ............................................................................................................................ 11 

Tabell.1 Översikt av litteratursökningar, gjord i Pubmed 2017-01-18 .................................... 11 

Tabell.2 Översikt av litteratursökningar, gjord i Cinahl 2017-01-18 ....................................... 12 

Urval, relevansbedömning och kvalitetsgranskning ................................................................ 12 

Analys .............................................................................................................................................. 13 

Etiskt övervägande ......................................................................................................................... 14 

Resultat ................................................................................................................................................ 14 

Figur 1. Resultatets kategorier ...................................................................................................... 14 

Sjuksköterskans bedömningsstrategier av postoperativ smärta ................................................. 15 

Verbala, icke-verbala och vitala strategier .................................................................................. 15 

Bedömningshjälpmedel ................................................................................................................. 16 

Etablera en vårdrelation ................................................................................................................ 17 

Faktorer som påverkar sjuksköterskans bedömning av postoperativ smärta. .......................... 18 

Erfarenhet, kunskap och attityd ................................................................................................... 18 

Tidens betydelse ............................................................................................................................. 19 

Diskussion .......................................................................................................................................... 20 

Metoddiskussion ............................................................................................................................ 20 

Resultatdiskussion.......................................................................................................................... 22 

Kliniska implikationer ................................................................................................................... 26 

file://///personal.mh.se/data/konton/svl/humle/asavik/Westerlund%20josefine%20och%20Ekwall%20Felicia%2012´3.docx%23_Toc477084886


 
 

Slutsats ................................................................................................................................................ 26 

Referenser: .......................................................................................................................................... 28 

Bilagor 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

file://///personal.mh.se/data/konton/svl/humle/asavik/Westerlund%20josefine%20och%20Ekwall%20Felicia%2012´3.docx%23_Toc477084900


5 
 

Introduktion  

Den postoperativa smärtan är en form av akut smärta och uppkommer till följd av kirurgiska 

ingrepp. Smärtan är en subjektiv och individuell känsla och kan därmed upplevas på olika 

sätt. Det är sjuksköterskan som har det övergripande ansvaret för den postoperativa 

smärtbedömningen. Det åligger sjuksköterskan att utföra en adekvat bedömning av 

smärtans svårighetsgrad som är betydelsefull för att kunna smärtlindra postoperativa 

patienter optimalt. En adekvat smärtbedömning bygger också på en bra relation mellan 

sjuksköterska och patient. Ett sätt att förstå relationens betydelse vid den postoperativa 

smärtbedömningen kan vara att se detta utifrån Joyce Travelbees teori (1971, s. 52, 124) som 

beskriver den mellanmänskliga relationen mellan sjuksköterska och patient. Det är viktigt att 

sjuksköterskan förhåller sig till patientens upplevelse av lidandet, genom att etablera en 

ömsesidig relation. Relationen underlättar utbytet av tankar och känslor och sjuksköterskan 

får en ökad förståelse för patientens smärtupplevelse.  

Bakgrund  
 

Smärta 

International association for the study of pain (1994) beskriver smärta enligt följande 

definition: ”Smärta är en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse associerad med 

faktisk eller potentiell vävnadsskada, eller beskriven i termer av sådan skada” (IASP, 1994). 

 

Smärta är en personlig upplevelse och kan endast identifieras av den enskilde individen och 

upplevelsen kan ha en negativ effekt på individens livskvalité (Büyükyilmaz & Asti, 2010). 

Alla individer har olika förutsättningar att bemästra smärta eftersom varje människa har 

olika smärttrösklar (Holm & Hansen, 2000, s. 89-90 ). I dagsläget finns det inga detaljerade 

tekniker för att identifiera och mäta smärta, vilket gör det omöjligt att jämföra 

smärtupplevelser mellan personer. Smärtan, som kan vara akut eller långvarig kan 

klassificeras in i tre grupper baserat på orsak, nociceptiv, neuropatisk och smärta av oklar 

orsak (Norrbrink & Lundeberg, 2014, s. 11). 
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Neuropatisk smärta uppkommer som en följd av skada eller sjukdom i nervsystemet som 

omfattar nerver, nervrötter, ryggmärg och hjärna. Om skadan förekommer på en nerv som 

ligger utanför hjärnan och ryggmärgen benämns smärtan som perifer neuropatisk smärta. 

Om smärtan däremot finns i hjärnan eller i ryggmärgen benämns smärtan som central 

neuropatisk smärta. De flesta av kroppens vävnader består av nociceptorer och förekommer 

särskilt i hud, slemhinnor, ögon och tandpulpan och den nocicpetiva smärtan uppkommer 

som följd av skada på annan vävnad än nervvävnad och beror på aktivering av nociceptorer 

(Lundeberg & Norrbrink, 2014, s. 51, 68). Den postoperativa smärtan som uppkommer till 

följd av kirurgiska ingrepp är en akut nociceptiv smärta och beror på vävnadsskadan samt 

den inflammationsprocess som följer efter ingreppet (Norrbrink & Lundeberg, 2014, s. 84).  

 

Postoperativ smärta  

Postoperativ smärta är ofta en oundviklig följd efter kirurgiska ingrepp (Moline, 2001). Det  

är en stor utmaning för sjukvården där cirka 75 % av postoperativa patienter upplever 

måttlig eller svår smärta efter operation (Gan, Habib, Miller, White & Apfelbaum, 2014). Den 

postoperativa smärtan varar oftast tre till fyra dygn beroende på ingrepp och patientens 

smärttröskel (Holm & Hansen, 2000, s. 96). För att förbättra den postoperativa 

smärtlindringen måste sjuksköterskor adekvat kunna bedöma smärtans svårighetsgrad hos 

olika patientgrupper, förstå hur man övervakar det fysiologiska förändringarna i samband 

med postoperativ smärta, vara beredda att ta itu med patienters psykosociala upplevelser av 

smärtan samt vara medveten om konsekvenserna av otillräcklig smärtlindring (Dunwoody, 

Krenzischek, Pasero, Rathmell & Polomano, 2008). Den postoperativa smärtbedömningen 

har betydelse för patientens mobilisering, inneliggande vårdtid samt förebyggande av 

postoperativa komplikationer, vilket i sin tur kan öka patientens välbefinnande (Fredheim et 

al., 2011). Otillräcklig smärtbehandling kan leda till ökad risk att drabbas av kronisk smärta. 

Patienter som är förberedda och välinformerade om den postoperativa smärtan hanterar inte 

bara situationen bättre utan har även ett minskat behov av analgetika (Botti, Bucknall & 

Manias, 2004).  

 

 



7 
 

Sjuksköterskor underskattar ofta den postoperativa smärtan hos patienterna och rapporterar 

lägre nivåer av smärta jämfört med patienternas egna smärtskattning. Många sjuksköterskor 

behandlar den postoperativa smärta utifrån sin egen uppfattning av patientens smärta och 

tenderar även att jämföra olika patienters smärttillstånd (Botti et al., 2004). Istället för att 

förhålla sig till sin egen bedömning av smärtan, beskriver Travelbee vikten av att förhålla sig 

till patientens upplevelse av sjukdom och lidande och inte alltid förlita på sin egen objektiva 

bedömning (Travelbee, 1971, s. 52). 

 

Sjuksköterskans ansvar 

Enligt International Council of Nurses (ICN) etiska kod ska god omvårdnad ges respektfullt 

till alla människor oberoende av kön, ålder, kultur, trosuppfattning, handikapp, hudfärg, 

politiskåsikt, sexuell läggning och social status. ICN´s etiska kod beskriver fyra 

grundläggande ansvarsområden för sjuksköterskor, vilket är att främja hälsa, förebygga 

sjukdom, återställa hälsa samt att lindra lidande (ICN, 2014). 

 

Sjuksköterskan ska frekvent och regelbundet bedöma patientens upplevelse av den 

postoperativa smärtan. Bedömning och skattning av smärtintensitet är av största vikt för att 

kunna ge individuellt anpassad smärtlindring och för att kunna kvalitetssäkra de 

behandlingsmetoder som vidtagits. Skattningen ska innefatta frågor gällande smärtans 

intensitet, lokalisation, varaktighet och karaktär. Rutiner för smärtskattning varierar 

beroende på verksamhet och behov. Patientens självskattning är viktig och bör ligga i fokus. 

Smärtskattningen ska utföras på patienten med validerade instrument både i rörelse och i 

vila. Sjuksköterskan ska dessutom kontrollera att patienten kan djupandas och hosta utan att 

smärtan hindrar. Det är viktigt att ha i åtanke att patienter med postoperativ smärta kan ha 

tidigare åkommor som påverkar smärtupplevelsen. Sjuksköterskan bör bedöma om smärtan  

är relevant i relation till ingreppet eller om smärtan kan bero på komplikationer såsom 

blödning eller infektion (Brantberg & Allvin, 2016). 

 

Det åligger också sjuksköterskan att undersöka hur patienten upplever den postoperativa 

smärtan. Det är betydelsefullt att aktivt fråga gällande smärtan och sedan lyssna på 

patientens egen upplevelse, det patienten säger är vanligtvis sant (Kim, Schwartz- Barcott, 

Tracy, Fortin, & Sjöström, 2005). För att ställa frågor gällande smärtupplevelsen och lyssna 
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till vad patienten uttrycker gällande detta krävs en god kommunikation mellan 

sjuksköterska och patient, vilket beskrivs av Travelbee som menar att kommunikationen är 

en avgörande faktor och ett av sjuksköterskans viktigaste hjälpmedel. Kommunikationen 

mellan sjuksköterskan och patienten är avgörande för fortsatt vård och kommunikationen 

ska speglas av en ömsesidig process, där känslor och upplevelser utbyts (Travelbee, 1971, s. 

95).  

 

Bedömningsinstrument  

Det finns flera tillförlitliga skalor för att bedöma smärta. Endimensionella smärtskalor är ett 

enkelt sätt för patienterna att betygsätta deras smärta och uttrycka den med hjälp av ett 

utformat analogt instrument. För att bedöma smärtintensiteten och svårighetsgraden hos 

patienten kan sjuksköterskan använda sig av olika skalor (Dunwoody et al., 2008).  

Patientens postoperativa smärta ska bedömas regelbundet med hjälp av 

smärtbedömningsinstrument (Idvall, Hamrin, Sjöström & Unosson, 2001). Enligt Brantberg 

och Allvin (2016) ska skattning av postoperativ smärtan ske minst en gång i timmen tills 

smärtintensiteten är under kontroll. Det är en fördel för både patienten och sjuksköterskan 

om mätinstrumenten är lättförståeliga och enkla att använda. De skalor som används mest 

frekvent och som rekommenderas är numerisk skala (NRS), visuell analog skala (VAS) samt 

verbal beskrivande skala. Numerisk skala innebär att patienten får skatta smärtan på en 

skala 0-10. Visuell analog skala ger patienten möjlighet att markera smärtan på en 10 

centimeters linje, där ena änden är ”ingen smärta alls” och andra änden ”värsta tänkbara 

smärta”. Den verbal beskrivande skalan gör det möjligt för patienten att sätta ord på sin 

smärta. Valet av skala bör tillämpas utifrån patientens behov och specifika situation.   

 

Sjuksköterskans arbetsmiljö  

Sjuksköterskans arbetsmiljö är fylld av faktorer som påverkar arbetet. Oljud och en bullrig 

miljö är en faktor som påverkar sjuksköterskan dagligen. Vid varje störningsmoment händer 

det att sjuksköterska tappar fokus och blir tvungen att börja om från början. Majoriteten av 

sjuksköterskorna uppger tidsbristen som det största hindret i arbetet. Det som upplevs mest 

tidskrävande är telefonsamtal, ronder med tillhörande efterarbete, invänta annan 

vårdpersonal samt kontrollera att de utför sina arbetsuppgifter (Björvell, 2011). 
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Teoretisk anknytning  

Joyce Travelbee (1971, s. 7, 26, 33, 95, 124) beskriver i sin teori att omvårdnadens 

mellanmänskliga aspekter utgår från de mellanmänskliga dimensionerna. För att förstå 

omvårdnaden måste man först förstå relationen mellan patienten och sjuksköterskan, hur 

samspelat fungerar och vilka konsekvenser det kan medföra patienten. Den 

mellanmänskliga relationen kan enbart förekomma mellan människor och inte mellan 

abstrakta roller såsom mellan sjuksköterska och patient. Förutsättningarna för att etablera en 

mellanmänsklig relation grundar sig hos båda parter som reagerar på varandras 

mänsklighet. Båda individerna i relationen måste acceptera varandras behov. Kärnan i 

Travelbees teorin utgår från människan som individ, mening, lidande, kommunikation samt 

mänskliga relationer. Kommunikationen har en central betydelse för att uppnå det som 

enligt Travelbee är syftet med omvårdnaden, det vill säga att hjälpa patienten att övervinna 

sjukdom och lidande och därmed hitta en mening i upplevelsen. Hon hävdar att individens 

upplevelser av sjukdom och lidande är viktigare att förhålla sig till, vilket Travelbee 

uttrycker på följande sätt:  

 

Varje form av sjukdom eller skada innebär ett hot mot individen själv, varför den sjuka 

personens sätt att uppfatta sin egen sjukdom är viktigare än någon vårdgivares 

klassificeringssystem. Vårdgivaren kan inte veta hur individen upplever sin sjukdom utan att 

tala med vederbörande och av honom få höra vilken mening han själv lägger i sitt tillstånd  

(Travelbee, 1971, s. 52). 

Problemformulering 

Övervägande delen av postoperativa patienter lider av smärta, som i längden kan leda till 

fysiskt och psykiskt lidande. Den postoperativa smärtlindringen är en stor utmaning för 

sjuksköterskan då smärtupplevelsen är av stor variation och kan yttra sig på många olika 

sätt. Sjuksköterskan har ett stort ansvar vid bedömning av smärta och kvalitén på 

bedömningen är av stor betydelse för fortsatt smärtlindring. Det är många aspekter att 

beakta vid bedömningen, framför allt patientens egen smärtskattning som ofta negligeras. 

Sjuksköterskans postoperativa smärtbedömning är därmed ett viktigt och aktuellt ämne att 

belysa.    
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Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt är att beskriva sjuksköterskans bedömning av den 

postoperativa smärtan hos patienter.  

Metod 

Design  

Metoden som användes var en litteraturöversikt som syftade till att skapa en överblick över 

kunskapsläget inom ett omvårdnadsrelaterat ämne eller ett problem inom sjuksköterskans 

kompetensområde. Litteraturöversikten kan beskrivas som ett strukturerat arbetssätt för att 

redogöra problemet (Friberg, 2012, s. 133-134). Metodens avsikt var att sammanställa en 

bakgrund som beskriver kunskapsläget inom de valda ämnesområde och därefter 

systematisk söka, kritiskt granska och sammanställa den valda litteraturen inom 

problemområdet. En förutsättning för att genomföra en litteraturöversikt är att det finns 

tillräckligt antal artiklar med god kvalité som ska ligga till grund för bedömningar och 

slutsatser. Litteraturöversikten ska vara en sammanställning av data från tidigare utförda 

vetenskapliga studier som baseras på aktuell forskning inom det valda problemområdet 

(Forsberg & Wengström, 2016, s. 25-26, 30). 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Artiklarna som inkluderades i denna litteraturöversikt beskrev sjuksköterskans bedömning 

av den postoperativa smärtan och bedömningarna skulle vara utförda på vuxna patienter. 

De eventuella deltagande patienter skulle ha genomgått någon form av kirurgiskt ingrepp 

med postoperativ smärta som följd och vårdas på en vårdavdelning. Artiklarna skulle även 

vara skrivna på engelska, publicerade under de 10 senaste åren samt vara etiskt godkända 

eller föra ett etiskt resonemang. Studier på specifika kirurgiska ingrepp exkluderades för att 

få en generell bild av sjuksköterskans bedömning vid postoperativ smärta. Även studier 

utförda på barn exkluderades, då dessa bedömningar kan skilja sig från smärtbedömningar 

på vuxna patienter.   
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Litteratursökning 

I denna litteratursökning användes Pubmed och Cinahl för att anträffa lämpliga 

vetenskapliga artiklar relaterat till syftet. För att få fram relevanta MeSH-termer gjordes 

sökningar i Svensk MeSH och Cinahl Headnings. MeSH- termer och extra subject heading  

(MH) identiferades som: postoperative pain, pain measurement och nurses. Trots att nurses 

var ett av dessa ord användes det som fritextord för att få fler antal träffar, ytterligare 

fritextord var ”pain assessment”, nurse och nurs*. Sökorden som var relaterade till varandra 

har kombinerats med ”OR” och sedan har ”AND” sammanlänkat orden mot syftet. Alla 

sökningar avgränsades med artiklar skrivna på engelska samt de 10 senaste åren för att 

påträffa ny forskning inom området. Även två manuella sökningar genomfördes på en av de 

anträffade artiklarna i sökningen. 

 

Tabell.1 Översikt av litteratursökningar, gjord i Pubmed 2017-01-18 

 

 

 

 

Nummer Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Antal 

valda 

efter läst 

titel 

Valda 

efter läst 

abstrakt 

Antal 

valda 

efter 

läst 

artikel 

Antal inkluderade efter 

relevansbedömning och 

kvalitetsgranskning 

#1 Postoperative 

pain (MeSH) 

 

- 

 

33099 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

#2 Pain 

measurement 

(MeSH) OR “Pain 

assessment” 

(fritext) 

 

- 

 

 

72356 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

#3 Nurse (fritext) OR 

Nurses (fritext) 

- 335467 - - - - 

#4 #1 AND #2 AND 

#3 

- 578 - - - - 

#5 #1 AND #2 AND 

#3 

Language: 

Engelska 

Published date: 

10 senaste åren 

Abstakt 

206 27 15 11 7 
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Tabell.2 Översikt av litteratursökningar, gjord i Cinahl 2017-01-18 

 

Urval, relevansbedömning och kvalitetsgranskning  

I början av arbetet skapades ett gemensamt konto i Cinahl och Pubmed för att underlätta det 

systematiska arbetssättet samt hanterandet av de inkluderade artiklarna. Det skapades 

mappar i både Cinahl och Pubmed för att urskilja urvalsprocessen. Urvalet har gjorts i fyra 

steg, till en början lästes alla titlar (n=419) från både Pubmed och Cinahl igenom och de titlar 

som inte var relevant gentemot syftet exkluderades. Studier där barn involveras 

exkluderades manuellt vid läsning av titel, detta för att inte riskera att ta bort artiklar i 

sökningen som eventuellt var av intresse och enbart inkluderade barn i bakgrunden. De 

relevanta titlarna gick vidare till läsning av abstrakt (n=52). Under läsning av abstrakt 

exkluderas sex dubbletter från Cinahl som redan påträffats i Pubmed. De abstrakt som var 

relevanta gentemot syftet och inklusionskriterier sparades och hela artikeln lästes igenom 

(n=32). Artiklarna lästes igenom gemensamt och den vetenskapliga uppbyggnaden 

granskades. Därefter kontrollerades dessa artiklar i databasen Ulrichweb för att säkerställa 

att artiklarna var publicerade i en vetenskaplig tidskrift. Utav dessa artiklar sparades (n=15) 

och relevansbedömning och kvalitetsgranskning utfördes och innehållet jämfördes en en 

gång mot litteraturöversiktens angivna syfte, inklusions- och exklusionskriterier. Även de 

två artiklarna som anträffades vid manuell sökning kvalitetsgranskades. Hela 

urvalsprocessen presenteras stegvis i Tabell. 1 och Tabell. 2.  

Nummer Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Antal 

valda 

efter 

läst 

titel 

Valda 

efter läst 

abstrakt 

Antal 

valda 

efter läst 

artikel 

Antal inkluderade 

efter 

relevansbedömnin

g och 

kvalitetsgransknin

g 

#1 Postoperative pain 

(MH) 

 

- 

 

7567 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

#2 Pain measurement 

(MH) OR “Pain 

assessment” (fritext) 

 

- 

 

26153 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

#3 Nurs* (fritext) - 638068 - - - - 

#4 #1 AND #2 AND #3 - 739 - - - - 

#5 #1 AND #2 AND #3 Language: Engelska 

Published date: 

2006-01-01 -2016-12-

31 Abstakt 

213 25 17 4 4 
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Utifrån granskning av artiklarna bedömdes kvalitén. Forsberg och Wengström (2016, s. 104) 

beskriver att varje studie bör bedömas stegvis och kvalitetsbedömningen bör innefatta 

studiens syfte, frågeställningar, urval, design, mätinstrument och tolkning av resultat. Som 

stöd vid granskningarna användes statens beredning för medicinsk och social utvärdering 

(SBU, 2014) granskningsmall samt modifierad granskningsmall från Forsberg och 

Wengström (2003, s. 186-195). Kvalitetsgranskningen resulterade i att 13 artiklar behölls för 

inklusion i resultatet. I Bilaga 1 presenteras en artikelöversikt och bedömning av kvalitén 

över de inkluderade artiklarna.  

Analys  

För att analysera de vetenskapliga artiklarna som inkluderats i resultatet har Forsberg och 

Wengströms (2016, s. 152-153) litteratur tillämpats. Ett analysarbete kan förklaras genom att 

bryta ner en helhet till mindre delar och utifrån dessa delar skapa en ny helhet. 

Analysprocessen började med att studierna lästes igenom ett flertal gånger för att bekanta sig 

med materialet och sedan identifiera nyckelfynd i studierna som sedan omvandlas till 

kategorier. För att skapa kategorier eftersträvas mönster, såsom likheter, skillnader och 

motsatser. Slutligen tolkas och diskuteras resultatet.  

Ett objektivt förhållningssätt eftersträvades i analysen för att förhålla sig så neutralt som 

möjligt och lägga erfarenheter samt förförståelser åt sidan. Kategorierna har bildats utifrån 

det som framkom i studierna. Efter noggrann läsning av samtliga artiklar identifierades 

nyckelfynd som formade två huvudkategorier med två respektive tre underkategorier. Dessa 

växte fram genom att innehållet i studierna som ansågs svara på syftet markerades med 

olika färgkoder beroende på mönster såsom likheter och skillnader. Efter färgkodningen 

delades de olika färgerna in i mappar som bildade huvudkategorier som sedan delades in i 

underkategorier. Materialet bearbetades noggrant tills samtliga delar landade under 

passande huvudkategori och underkategori. Under denna process byttes även namn på 

samtliga underkategorier ett flertal gånger, detta för att beskriva innehållet på ett så 

passande sätt som möjligt.  
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Etiskt övervägande  

Studierna som inkluderades i resultatet innehåller ett etiskt resonemang där urval och 

resultat är etiskt genomförda. För att inte förvrida informationen ur artiklarna har innehållet 

överförts korrekt och inte exkluderat eller inkluderat felaktigt fakta. Enligt Forsberg och 

Wengström (2016, s. 59) bör ett etisk övervägande genomföras vid systematiska 

litteraturstudier. Det är betydelsefullt att inkludera artiklar som har fått tillstånd från en etisk 

kommitté eller där grundläggande etiskt övervägande utförts. Allt resultat ska presenteras, 

både sådant som stöder respektive inte stöder litteraturöversikten. Att enbart presentera 

artiklar som stöder egna åsikter är oetiskt.  

Resultat  

I denna litteraturöversikt har 13 artiklar av både kvalitativ och kvantitativ design används.  

Artiklarna som inkluderas var utförda i USA (n=3), Norge (n=1), Jordanien (n=1), Sverige 

(n=2), Grekland (n=1), Sydafrika (n=1), Irland (n=1), Finland (n=1) och Iran (n=2). 

Interventionerna som användes i studierna var intervjuer, observationer, frågeformulär, 

enkäter och utbildningsprogram. Det framkom två huvudkategorier varav ena 

huvudkategorin innefattade sjuksköterskans strategier vid bedömning av postoperativ 

smärta, de olika strategierna presenteras i tre underkategorier. Andra huvudkategorin 

innefattade faktorer som påverkar sjuksköterskans postoperativa smärtbedömning och dessa 

faktorer presenteras i två underkategorier. Kategorierna presenteras i figur 1.  
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Sjuksköterskans bedömningsstrategier av postoperativ smärta 

För att fastställa resultatet i denna huvudkategori har fem artiklar med kvalitativ design, fyra 

artiklar med kvantitativa design och en artikel med mixad design använts. 

Verbala, icke-verbala och vitala strategier 

En gemensam strategi som framkom i tre studier med kvalitativ ansats och i en studie med 

mixad ansats var att sjuksköterskan ska prata och lyssna till patientens verbala uttryck och 

basera postoperativa smärtbedömningen utifrån det patienten säger (Klopper, Andersson, 

Minkkinen, Ohlsson och Sjöström, 2006; Lauzon Clabo, 2008; Dihle, Bjølsteth & Helseth, 

2006; Abdalrahim, Majali & Bergbom, 2010). Patientens verbala uttryck för att framhäva 

smärta kan bland annat yttra sig i skrikande beteenden eller aggressiva svar vid tilltal 

(Abdalrahim et al., 2010). Det framkom även att sjuksköterskor kunde använda olika 

kommunikationstekniker för att bedöma patientens smärtintensitet. Vissa av 

sjuksköterskorna ställde direkta frågor såsom, ”har du ont?” vilket verkade vara 

framgångsrikt för att få patienten att prata om sin smärta. Andra sjuksköterskor valde att 

ställa indirekta och allmänna frågor om patientens tillstånd såsom ”hur mår du?” vilket inte 

resulterade i att patienten kommenterade eller uttryckte sin smärta såsom vid direkta frågor. 

Då patienten inte uppgav eller uttryckte smärta tolkade sjuksköterskan patienten som 

smärtfri (Dihle et al., 2006).  

Utöver de verbala uttrycken bör sjuksköterskan fokusera på helheten och även bedöma 

smärtan utifrån patienters icke-verbala uttryck, såsom ansiktsuttryck och kroppsspråk 

(Abdalrahim et al., 2010; Klopper et al., 2006). I en studie med mixad design av Klopper et al. 

(2006) där enbart kvinnliga sjuksköterskor deltog framkom strategier för att bedöma 

postoperativ smärta. Att studera patientens ansiktsuttryck vid beröring och palpation  för att 

bedöma reaktionen och intensiteten av smärtan kunde vara ett hjälpmedel för 

sjuksköterskan. Det var även viktigt att ta hänsyn till vitala parametrar däribland, blodtryck, 

puls och andning. Dihle et al. (2006) beskrev andra tecken som bör beaktas vid 

smärtbedömningen däribland svettning, blekhet, illamående och aktivitetsnivå.  
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I studien utförd av Lauzon Clabo (2008) beskrev en sjuksköterska hur hon bedömer en 

patients smärta: 

I would say the blood pressure and pulse, and what he self-reported his pain level to be, and 

he was able to move very easily for me to check his opsite… based on how he moved and 

what his pain level was I didn’t feel as though I needed to medicate him at all for pain (s. 535). 

En studie med kvantitativ design, utförd av Carlson (2009) betonade att sjuksköterskor var 

väl medvetna om vad som utgjorde en god och evidensbaserad postoperativt 

smärtbehandling där bland annat en regelbunden smärtskattning samt att förlita sig på 

patientens egen rapportering av smärtan ingick. Dock framkom det att utav 443 

sjuksköterskor var det endast 57 % (n=253) som använde sig av dessa kunskaper konsekvent.  

Bedömningshjälpmedel   

En gemensam strategi som framkom i både kvalitativ och kvantitativa studier för 

bedömning av postoperativ smärta var användningen av smärtskattningsinstrumentet 

visuell analog skala (VAS) (Klopper et al., 2006; Niemi- Murola et al., 2007; Wickström Ene, 

Nordberg, Bergh, Gaston Johansson & Sjöström, 2008). Ett annat bedömningsinstrument som 

påvisades användbart var numeriskt skala (NRS). Det framkom att 64 % (n=38) av 59 

sjuksköterskor ansåg att NRS var den mest effektiva skalan för bedömning av postoperativa 

smärta (Mcnamara, Harmon & Saunders, 2012). Det beskrevs dock att patienter bör beskriva 

sin smärta med hjälp av en verbal- skala som framhäver patientens egna ord istället för NRS 

då smärtan är en personlig upplevelse (Sloman, Woloski Wruble, Rosen & Rom, 2006). 

VAS-bedömningar genomfördes på alla patienter under operationsdagen och första 

postoperativa natten. Det visade sig att en stor del av patienterna led av smärta trots 

frekventa VAS- bedömningar (Niemi- Murola et al., 2007). Andra fynd påvisades gällande 

sjuksköterskors tillämpning av VAS- bedömningar. Det framkom att 40 % (n=9) av 22 

sjuksköterskor använde VAS- skalan sällan eller aldrig, trots genomförande av två årigt 

utbildningsprogram. Det påvisades även att 41 % (n=9) av 22 sjuksköterskor inte bedömde 

smärta både i vila och i aktivitet (Wickström Ene et al., 2008). En annan studie beskrev att 

sjuksköterskor värderade vikten av att få korrekt information om smärtan genom att 

använda smärtbedömningsinstrument. En sjuksköterska ansåg att sjukhus bör införa 
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bedömningsskalor som en policy, vilket skulle kunna öka användandet av 

bedömningsinstrumenten (Abdalrahim et al., 2010).  

Sjuksköterskor tenderade att bedöma patientens smärta lägre än vad patienterna själva 

rapporterade (Klopper et al., 2006; Gunningberg & Idvall, 2007). Det framkom att 

sjuksköterskor bedömde patientens värsta tänkbara smärta till 4,5 poäng enligt NRS 24 

timmar efter operation. Medan patienterna rapporterade 5,7 poäng enligt NRS vid samma 

tillfälle (Gunningberg & Idvall, 2007). I en annan studie jämförde sjuksköterskans och 

patientens VAS-bedömningar där 23 av 36 smärtbedömningar påvisade att sjuksköterskor 

underskattade patientens smärtnivå (Klopper et al., 2006). För att öka sjuksköterskors 

förmåga att bedöma patientens postoperativa smärta i jämförelse med patientens 

självrapportering borde utbildningsprogram tillämpas (Wickström Ene et al., 2008).  

Etablera en vårdrelation 

I en studie av Rejeh, Ahmedi, Mohsmmadi, Anoosheh & Kazemnejad (2008) beskrev 

relationen mellan sjuksköterska och patient som en viktig faktor som underlättade 

bedömningen av den postoperativa smärtan. Relationen var även nödvändig för att ge god 

smärtlindring. Fynd ur studien Lauzon Clabo (2008) påvisade att en bättre relation och ökat 

förtroende mellan sjuksköterskan och patient kunde skapas genom att sjuksköterskan tog sig 

tid att lyssna på patienten.   

En deltagande sjuksköterska i studien av Rejeh et al. (2008) beskrev den betydelsefulla 

relationen följande:  

...nevertheless (despite) restricted time, I try to have a good relationship with them about pain 

and suffer, listen to them carefully, and do as they wish for comfort and relieve, it gives a 

more sense of security to him, very often nurses have closer relationship with their patients 

than their children...(nurse 3) (s.471). 

Att lära känna och träffa patienter vid ett flertal tillfällen kunde underlätta för 

sjuksköterskan vid smärtbedömningen. Sjuksköterskans relation till patienten och tidigare 

erfarenheter medförde att sjuksköterskan visste vad hon skulle uppmärksamma i patientens 

beteende vid postoperativa smärtbedömning (Klopper et al., 2006). 
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Informationen mellan sjuksköterskan och patienten inför kirurgiska ingrepp visade sig vara 

en viktig faktor för den postoperativa smärthanteringen. Denna form av information mellan 

sjuksköterskan och patienten var relevant för att skapa en relation till patienten och därmed 

fånga upp de sårbara patienterna eller de med potentiella postoperativa problem i god tid. 

Informationen gällande oro, smärthantering och medicinering visade att patienter hanterade 

situationen efter operation bättre (Niemi- Murola et al., 2007). Dock påvisades det att mötet 

och informationen mellan sjuksköterskan och patienten inför operation var bristande (Dihle 

et al., 2006; Wickström Ene et al., 2008). 

Faktorer som påverkar sjuksköterskans bedömning av postoperativ smärta. 

Resultatet i denna huvudkategori innehåller sex artiklar med kvalitativ design, två artikel 

med kvantitativ design och en artikel med mixad design.  

Erfarenhet, kunskap och attityd 

Sjuksköterskor med yrkeserfarenhet av postoperativ smärta hade en större förståelse och 

lättare att se vilka patienter som led av smärta (Lauzon Clabo, 2008). Även Carlson (2009) 

beskrev betydelsen av erfarenhet. Sjuksköterskors yrkeserfarenhet och ålder förbättrar nivån 

av postoperativ smärtbedömning. Genom analys av studien Abdalrahim et al. (2010) 

framkom det att erfarenhet av postoperativ smärta ökade även förmågan att kommunicera 

med patienter och kunde därmed vinna deras tillit. Klopper et al. (2006) påvisade att 

kunskap och erfarenheter hade betydelse vid smärtbedömning. Sjuksköterskor med 

erfarenhet hade lärt sig att vissa patienter rapporterade lägre smärtnivåer än förväntat 

relaterat till smärttröskeln. Viktiga aspekter att beakta vid smärtbedömningen var kön, ålder 

och etnicitet. Även studien utförd av Lauzon Clabo (2008) beskrev betydelsen av tidigare 

erfarenheter vid bedömning av smärta. Fynd ur denna studie påvisade att sjuksköterskor 

ansåg det postoperativa smärtförloppet som förutsägbart. Sjuksköterskor utgick från tidigare 

erfarenheten och inte från den individuella patienten. 

I studien utförd av Rejeh och Vaismoradi (2010) beskrev en deltagande patient: “They can’t 

treat every patient the same, even if they’ve got the same pain and complaint. Each person is 

different; my pain is worse than others (22-year old woman)” (s. 70).  
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Sjuksköterskor skulle inte anta att patienter kände på ett visst sätt på grund av en specifik 

operation. Sjuksköterskors med personliga erfarenheter av postoperativ smärta visade mer 

empati för patientens smärta (Abdalrahim et al., 2010). Liknande fynd påträffades, där 

sjuksköterskor med personliga erfarenheter av postoperativ smärta påvisade bättre kunskap 

och attityd enligt en enkät utformad för postoperativ smärta (Kiekkas et al., 2015). Det har 

även bevisats att utbildning om postoperativ smärta förbättrar sjuksköterskors kunskap och 

attityd (Mcnamara et al., 2012). Patienter ansåg att sjuksköterskor med positiv attityd 

bekräftade deras smärta på ett tillfredställande sätt. Trots detta hävdade en deltagande 

patient att sjuksköterskor inte brydde sig om patienternas smärtupplevelse och hanterade 

situationen som sjuksköterskan ville, oavsett hur patienten kände (Rejeh & Vaismoradi, 

2010).  

Det framkom att dålig kommunikationsförmåga mellan patient och sjuksköterska var en 

faktor som påverkade smärtbedömningen (Rejeh & Vaismoradi, 2010; Rejeh et al., 2008). Ett 

annat fynd som identifierades i studien av Rejeh och Vaismoradi (2010) framhävede att 

sjuksköterskor som bar på kunskap gällande smärthantering hanterade dessa situationer 

bättre. Sjuksköterskorna som bar på mer kunskap förklarade processen av smärta för 

patienterna samt gav information om medicinering och även orsaken till smärta efter 

operation. Fynd ur studien Mcnamara et al. (2012) betonade att utbildningsprogram kunde 

förbättra sjuksköterskors kunskap kring att prata och lyssna på patienter för att reducera 

smärtan. Detta konstaterades då sjuksköterskors kunskap ökade från 89,8 % till 96,3 % hos 

de 59 sjuksköterskorna efter utbildning.  

Tidens betydelse  

Tiden uppgavs vara en faktor som hade en negativ betydelse för den postoperativa 

smärtbedömningen (Abdalrahim et al., 2010; Dihle et al., 2006; Rejeh et al., 2008; Rejeh & 

Vaismoradi, 2010). Sjuksköterskor som arbetade under tidspress utsattes för hög 

arbetsbelastning, vilket medförde att de grundläggande åtgärderna knappt hanns med. Detta 

berodde bland annat på att sjuksköterskorna måste ta hand om ett stort antal patienter. Det 

påvisades att sjuksköterskor inte hann med att utföra ett noggrant arbete på grund av 

tidsbrist (Abdalrahim et al., 2010). Andra fynd gällande detta problem påträffades där det 

framkom att mer tid måste avsättas för att lyssna på patienten för att öka förståelsen kring 

smärtan. Fynden påvisade att tidsbrist bidrog till att kommunikation och att lyssna till 
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patientens smärtupplevelse blev lidande. Det fanns inte tillräckligt med tid för att sätta sig 

ner och lyssna på patienternas personliga smärtupplevelse (Rejeh et al., 2008). Det framkom 

även att patienter upplevde tiden som en bristande faktor. Sjuksköterskorna hade inte tid för 

varje enskild patient, vilket medförde att deltagarna bara kände sig som en i mängden. 

Patienterna förväntades bli behandlad som en unik person (Rejeh & Vaismoradi, 2010). 

Nurses must be there when we need them . . . when patients suffer. They just watch us with 

hurry and do certain routine interventions. Unfortunately, they don’t have enough time to sit 

down and listen to patients’ complaints of stress and pain (35-year old woman) (Rejeh & 

Vaismoradi, 2010, s. 69). 

Tidsbrist beskrevs även i en annan kvalitativ studie. Det fanns inga rutiner för sjuksköterskor 

vid uppföljning av smärta. Vissa sjuksköterskor återkom till patienten för utvärdera effekten 

av medicinering, medan två sjuksköterskor i studien betonade att tiden inte räckte till. Vid 

tidsbrist bad dessa två sjuksköterskorna sina patienterna att ringa på klockan vid smärta 

(Dihle et al., 2006).  

Diskussion  

Metoddiskussion  

Det inledande intresset var att studera ett för sjuksköterskan, centralt ämne och det 

övergripande syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva sjuksköterskans 

bedömning av den postoperativa smärtan hos patienter. Litteraturöversikten generar 

förhoppningsvis förberedelser och förståelse inför kommande yrkesliv. Mycket forskning 

inom området har påträffats och ett stort antal patienter lider av postoperativ smärta vilket 

ställer krav på sjuksköterskan. En noggrann sökning har utförts i denna litteraturöversikt för 

att få fram de mest trovärdiga och tillförlitliga resultatet och därefter en noggrann kritisk 

granskning av de vetenskapliga artiklarna som inkluderats i resultatet. Till en början 

användes svensk MeSH för att påträffa de mest relevanta sökorden och få en förståelse över 

sökordens betydelse. Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006, s. 63) betonar vikten av att slå 

upp sökordens definition i databasernas uppslagsverk för att få fram de korrekta orden.  

I början av arbetet var biblioteket till god hjälp för att hitta lämpliga sökord och 

sökkombinationer, vilket resulterade i mer kunskap inför sökprocessen. Sökningen som 

sedan genomfördes var betydande och relevant gentemot det angivna syftet, inklusions- och 
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exklusionskriterier. Endast databaserna Pubmed och Cinahl har tillämpats i sökningarna, 

vilket kan anses som en svaghet då det eventuellt har begränsat urvalet av artiklarna. 

Användning av flera databaser hade antagligen genererat i flera väsentliga artiklar. Enligt 

Forsberg och Wengström (2016, s. 64-69) omfattar Pubmed och Cinahl artiklar med 

omvårdnadsperspektivet, vilket var relevant i förhållande till litteraturöversiktens område. 

Sökorden omfattade syftet och de orden med liknande betydelse har sammanlänkats med 

”OR” vilket har gett litteraturöversikten ett bredare urval. Genom att använda ”AND” 

mellan sökorden begränsades sökningen och gav ett smalare resultat. Vid den manuella 

sökningen tillämpades Forsbergs och Wengströms (2016, s. 64) litteratur som beskriver hur 

en manuell sökning kan gå till. Utifrån en intressant artikel som rörde problemområdet 

studerades referenslistan och två artiklar som var relevant och berörde ämnet anträffades. 

Likvärdiga sökningar genomfördes i båda databaserna för att få fram artiklar med 

jämbördigt innehåll som svarar på syftet. I båda sökningarna fanns avgränsningen de 10 

senaste åren. Detta kan ses som en styrka då arbetet baseras på den senaste forskningen 

inom problemområdet, som kan vara till fördel att ha i bagaget inför arbetslivet. 

I föreliggande litteraturöversikt påträffades både kvalitativ och kvantitativ forskning som 

har tillämpats i resultatet. Varav fem studier med kvalitativ ansats, sex med kvantitativ 

ansats och två med mixad ansats. Fördelningen ansågs som en styrka då olika perspektiv 

lyfts fram. Axelsson (2012, s. 204) menar att det kan vara en fördel att använda både 

kvalitativ och kvantitativ forskning för att studera problemområdet, detta är en fördel 

framför allt inom hälsoområdet. Tillämpningen av både kvalitativ och kvantitativa studier 

gör det möjligt att studera problemet ur olika perspektiv och förstå verkligheten.   

Några av författarna har återkommit i flera inkluderade artiklarna. Detta anses som en 

styrka med motiveringen att de är arbetsamma och bär på kunskap inom det aktuella 

området. För att stärka personliga åsikter och resonemang i resultatet ur artiklar med 

kvalitativ ansats användes citat, vilket medförde att deltagarnas egna ord framhävdes. 

Citaten har inte översatts av anledningen att inte riskera att förvränga eller översätta fel, 

vilket också ger läsaren möjlighet att göra sin egen tolkning.    
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Under hela processen har bearbetningen med litteraturöversikten skett under diskussion och 

kontinuerligt resonemang. Studierna har lästs individuellt och därefter tillsammans för att 

resonera kring slutsatser och säkerställa att inga missförstånd och feltolkningar uppstått.   

Två olika kvalitetsgranskningsmallar har använts för att granska de vetenskapliga artiklarna. 

Att använda två granskningsmallar anses som en styrka på grund av att ena mallen är 

tillämpad för granskning av kvalitativa studier och den andra utformas för granskning av 

kvantitativa studier. Dock kan det även anses som en svaghet i arbetet då struktur och 

innehåll varierar, därav kan granskningarna också variera något.  

Artiklarna som inkluderats i resultatet är utförda i olika delar av världen, vilket visar att 

problemområdet gällande postoperativa smärtan är ett studerat ämne globalt. De 

strategierna för postoperativ smärtbedömning samt de faktorer som påverkar 

smärtbedömningen som framkommit i litteraturöversikten kan ge en ökad förståelse av 

postoperativ smärtbedömning.   

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva sjuksköterskans bedömning av den 

postoperativa smärtan hos patienter. I resultatet framkommer två huvudkategorier som 

omfattar olika strategier som kan tillämpas för att bedöma den postoperativa smärtan samt 

faktorer som påverkar sjuksköterskans postoperativa smärtbedömning.  

En strategi för att bedöma den postoperativa smärtan som framkom i resultatet var att se till 

patientens verbala, icke-verbala och vitala signaler. Det är av stor vikt att lyssna på 

patientens verbala uttryck kring smärtan vid bedömningen och därefter se helheten och väga 

in kroppsspråk, ansiktsuttryck, blodtryck och puls som kan vara betydelsefull i 

bedömningen. En studie med kvalitativ ansats utförd av Richards och Hubbert (2007) stärker 

resultatet då de beskriver att den mest tillförlitliga indikatorn för att bedöma en patientens 

smärta var uttalanden och verbal respons. Att lyssna till patientens subjektiva kommentar 

och därefter även se förändringar i icke-verbala uttryck och vitala signaler. Två studier 

utförda av Sjöström, Dahlgran och Haljamäe (1999) och Kim et al. (2005) lyfter resultatet 

ytterligare då det beskrivs att en strategi för smärtbedömning är att lyssna på patientens 

verbala kommunikation, som fokuserade på innehållet i samtalet. En annan strategi som 

lyfts fram fokuserade på hur patienten såg ut däribland kroppsrörelser och grimaser. 
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Travelbee (1971, s. 96) klargör för ovanstående fynd då hon beskriver den verbala och icke-

verbala kommunikationen som pågår kontinuerligt när två människor möts. Icke- verbal 

kommunikation inkluderar bland annat gråt, grimaser och skrik, medans verbal 

kommunikation är då två individer kommunicerar eller skriver till varandra. Både verbal 

och icke-verbal kommunikation grundar sig i att lära känna patienten och tillgodose dess 

behov.   

Det ovanstående resonemanget ur resultatet angående betydelsen av lyssna till patientens 

egen smärtupplevelse kan förklaras med studien utförd av Büyükyilmaz och Asti (2010) som 

betonar att smärtan är en personlig upplevelse och kan endast identifieras av individen själv. 

Travelbee (1971, s. 52) redogör för vikten att förhålla sig till patientens upplevelse av 

lidandet. Patientens subjektiva känsla är mer betydelsefull än sjuksköterskans egna åsikter 

och objektiva bedömning. Sjuksköterskan kan inte veta hur patientens upplever sitt lidande 

utan att lyssna till den patient det berör. ICN etiska kod redogör för sjuksköterskans fyra 

grundläggande ansvarsområden, där ett av dessa omfattar att lindra lidandet (ICN, 2014). 

För att lindra patientens lidande av den postoperativa smärtan är det som nämnts ovan av 

stor vikt att lyssna på patientens smärtupplevelse.  

Travelbees (1971, s. 95) teori betonar att kommunikationen är en av sjuksköterskans 

viktigaste verktyg. Kommunikationen och utbytet av känslor ska utgå från en ömsesidighet 

mellan sjuksköterskan och patienten. Travelbee menar att omvårdnadens syfte är att hjälpa 

patienter besegra sjukdom och lidande och hitta en mening i sin upplevelse. Ett tydligt 

samband med travelbees beskrivning påvisades i litteraturöversiktens resultat som beskriver 

att kommunikationen är en viktig del i bedömningen av postoperativ smärta. Att använda 

olika kommunikationstekniker såsom direkta eller mer allmänna frågor för att identifiera 

patientens smärta och därmed besegra lidandet.   

Resultatet visade att olika bedömningsinstrument såsom VAS och NRS används som en 

strategi för att bedöma den postoperativa smärtan. En annan studie av Manias (2003) stärker 

resultatet som beskriver att sjuksköterskan använder olika typer av bedömnings metoder för 

att bedöma smärtan. Studien framhäver att den mest användbara metoden vid bedömning  

är smärtskalan VAS. Liknande resultat beskriver även av Dunwoody et al. (2008) som 
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betonar att olika bedömningsinstrument kan användas för att bedöma smärtintensiteten och 

svårighetsgraden av smärtan.   

Olika fynd angående VAS-bedömningar identifieras i litteraturöversiktens resultat. Enligt 

Wickström Ene et al. (2008) utfördes inte smärtbedömningar med VAS-skalan konsekvent.  

Niemi- Murola et al. (2007) beskriver motsatsen, då de visar att frekventa VAS-bedömningar 

genomfördes, trots detta befanns sig många patienter i smärta. Manias (2003) redogör för 

orsaken till problematik angående frekvensen av VAS- skalan. Studien menar att mindre 

erfarna sjuksköterskor använder VAS- skalan vid bedömning medans erfarna sjuksköterskor 

utgår från bland annat palpation och patientens förändrade ansiktsuttryck.    

En annan strategi för att bedöma den postoperativa smärtan som lyfts fram i resultatet var 

relationen mellan sjuksköterskan och patienten. Att lära känna sina patienter och skapa en 

god relation kan generera i bättre tillit mellan sjuksköterska och patient. Relationen mellan 

sjuksköterska och patient framhävs därmed som en viktig faktor för att underlätta den 

postoperativa smärtbedömningen. Resultatet kan jämföras med Travelbee (1971, s. 133) som 

menar att allt eftersom interaktioner utvecklas kommer sjuksköterskans och patientens 

personligheter att synliggöras och en relation kan börja byggas upp. Relationen skapar en 

begynnande förståelse för patientens upplevelse av situationen, som i det här fallet är 

smärtupplevelse.  

Fynd ur resultatet visar att informationen innan operation var en viktig faktor för att den 

postoperativa vården. Resultatet visar även att denna form av information var bristande. För 

att tydliggöra vikten av information kan lagen tillämpas. Enligt Patientlagen (PAL, SFS 

2014:821), kap. 1, 1 § ska patienten få information om följande punkter: sitt hälsotillstånd, 

metoder för undersökning och behandling, hjälpmedel för funktionsnedsättningar, tidpunkt 

för förväntad vård, vård och behandlingsförlopp, risker för komplikationer och 

biverkningar, eftervård, metoder som förebygger skada och sjukdom.  

Den andra huvudkategorin som framkom i resultatet var de faktorer som påverkar 

sjuksköterskans postoperativa smärtbedömning. Erfarenhet, kunskap och attityd framkom 

som påverkande faktorer vid postoperativ smärtbedömning. Kunskap och erfarenhet 

påvisades i resultatet ha betydelse i smärtbedömningen. Sjuksköterskor med mer erfarenhet 

har lättare att förstå smärtan. Liknande fynd beskrivs enligt Travelbee (1971, s. 129) som 
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menar att det viktigaste för att förstå och identifiera patientens behov är att sjuksköterskan 

bär på den kunskap och insikt som behövs.   

Två av artiklarna i resultatet framhävde att sjuksköterskor som själv genomgått lidandet och 

skapat sig personliga erfarenheter av den postoperativa smärtan kunde framkalla en starkare 

medkänsla för patienten. Resultatet kan stärkas med Travelbees (1971, s. 61) teori som menar 

att lidande är något som alla människor kommer uppleva på ett eller annat sätt, det är en 

ofrånkomlig del av att vara människa. Genom att uppleva lidande får individen erfarenhet 

som ger insikt i likväl fysisk som emotionell och andlig smärta. Travelbee ser lidandet som 

en grundläggande erfarenhet.   

Tiden beskrivs av flera studier i resultatet som en bristande faktor. Även studien av Tapp 

och Kropp (2005) påvisar att brist på tid och personal är ett övergripande problem som 

påverkar smärtlindring och sjukvården. 

Det framkom även att tiden upplevdes som en bristande faktor hos både sjuksköterskor och 

patienter. Många aspekter i sjuksköterskans arbete blir lidande på grund av att tiden är 

knapp. Sjuksköterskans noggrannhet, kommunikationen, att lyssna till patientens upplevelse 

och utvärdering av medicinering är exempel på det. Mer tid måste avsättas till patienten för 

att förstå smärtan. Resultatet kan jämföras med studien av Manias, Bucknall och Botti (2005) 

där det framkommer att sjuksköterskor upplever tidsbrist, detta medförde att 

sjuksköterskorna inte kunde avsätta den tid de ansåg var nödvändig för att utföra en optimal 

smärtbedömning. 

Resultatet påvisade även att patienter förväntas bli omhändertagen som en unik individ. 

Detta var svårt att förverkliga för sjuksköterskorna då tiden var begränsad, vilket i sin tur 

medförde att patienterna inte upplevde att de var unik utan bara en i mängden. Travelbee 

(1971, s. 26) beskriver den unika individen, hon tar som utgångspunkt att varje människa är 

unik och lika men ändå olika någon annan individ. Den svenska Hälso- och sjukvårdslagen 

(HSL, SFS 1982:763), 2 § klargör ett samband med Travelbees ovannämnda utgångspunkt. 

Vården ska utföras med respekt för den enskilda människans värdighet och för alla 

människors lika värde. 
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Kliniska implikationer  

Kvalitén inom hälso- och sjukvården ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och 

säkerställas (HSL, SFS 1982:763, 31 §). Föreliggande litteraturöversikt kan förhoppningsvis 

leda till diskussion och en insikt om att den postoperativa smärtbedömningen inte är optimal 

i dagsläget. Den postoperativa smärtbedömningen behöver uppmärksammas som en del av 

sjuksköterskans kliniska arbete. För att förverkliga detta kan ledningen och avdelningschefer 

arbetar för avsätta mer tid och resurser, vilket kan öka förutsättningarna för optimala 

smärtbedömningar. Resultatet lyfter fram olika strategier för att bedöma smärtan hos 

postoperativa patienter, att ha kunskap om olika metoder kan vara en vägledning till 

kommande yrkesliv. Riktlinjer bör eventuellt utformas för att anpassa de strategier vid 

postoperativ smärtbedömning som lyfts fram i resultatet. Tydliga riktlinjer om hur 

sjuksköterskan kan gå tillväga och vilka bedömningsinstrument som bör tillämpas vid 

postoperativ vård skulle kunna säkerställa att befintliga bedömningsinstrument såsom VAS 

används mer frekvent. Kommunikationen och en god relation till patienterna beskrivs i 

resultatet som viktiga aspekter att ta hänsyn till. Detta kan appliceras inom all hälso- och 

sjukvård då bemötandet, kommunikationen och en individanpassad vård genomsyrar all 

omvårdnad. Trots att ämnet är väl studerat, bör mer forskning utföras då patienter 

fortfarande lider av postoperativ smärta. 

Slutsats 

För att uppnå en god postoperativ vård krävs en smärtbedömning, vilket är en komplicerad 

men nödvändig arbetsuppgift som åligger sjuksköterskan. Föreliggande litteraturöversikt 

visar att olika strategier och metoder kan användas för att utföra den postoperativa 

smärtbedömningen. För att utföra en adekvat smärtbedömning bör sjuksköterskan beakta 

tecken hos patienten tillsammans med objektiva mätinstrument. Framför allt har verbal och 

icke-verbal kommunikation påvisats som en framgångsrik teknik för att studera patientens 

smärta. Den subjektiva upplevelsen av smärta är individuell och att kombinera verbal och 

icke-verbal kommunikation har påpekats som effektivt i smärtbedömningen. 

Bedömningsinstrument, såsom VAS-skalan kan hjälpa sjuksköterskan att skapa en bild av 

patientens subjektiva känsla. Relationen spelar en betydande roll, då en god relation mellan 

sjuksköterska och patient kan förbättra tilliten som är en fördel i smärtbedömningen. 

Sjuksköterskors kunskap, erfarenhet och attityder har inverkan på den postoperativa 
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smärtbedömningen. Yrkeserfarenhet och personligaerfarenheter är faktorer som ökar 

förståelsen för patienternas smärta, vilket underlätta den postoperativa smärtbedömningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

Referenser:  

Artiklar som inkluderas i resultatet markeras med *. 

 

*Abdalrahim, M. S., Majali, S. A., & Bergbom, I. (2010). Jordanian surgical nurses’ 

experiences in caring for patients with postoperative pain. Applied Nursing Research, 23(3), 

164–170. doi: 10.1016/j.apnr.2008.06.005 

Axelsson, Å. (2012). Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. I M. Granskär 

& B. Höglund-Nielsen (Red.). Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. (2. uppl., s. 

203-220). Lund: Studentlitteratur. 

Björvell, C. (2011). Sjuksköterskans journalföring och informationshantering. (3. uppl.).  

Studentlitteratur: Lund.  

 

Botti, M., Bucknall, T., & Manias, E. (2004). The problem of postoperative pain: Issues for 

future research. International Journal of Nursing Practice, 10(6), 257–263. doi: 10.1111/j.1440-

172x.2004.00487.x 

 

Brantberg, A. L., & Allvin, R. (2016). Smärtskattningsinstrument [Smärtskattning av akut och 

postoperativ smärta]. Hämtad 3 januari, 2017, från vårdhandboken, 

http://www.vardhandboken.se/Texter/Smartskattning-av-akut-och-postoperativ-

smarta/Smartskattningsinstrument/ 

Brantberg, A. L., & Allvin, R. (2016). Översikt [Smärtskattning av akut och postoperativ smärta]. 

Hämtad 5 januari, 2017, från vårdhandboken, 

http://www.vardhandboken.se/Texter/Smartskattning-av-akut-och-postoperativ-

smarta/Oversikt/  

Büyükyilmaz, F. E., & Asti, T. (2010). Postoperative Pain Characteristics in Turkish 

Orthopedic Patients. Pain Management Nursing, 11(2), 76-84. doi: 10.1016/j.pmn.2009.01.003 

*Carlson, C. L. (2009). Use of Three Evidence-Based Postoperative Pain Assessment Practices 

by Registered Nurses. Pain Management Nursing, 10(4), 174-187. doi: 

10.1016/j.pmn.2008.07.001  

*Dihle, A., Bjølsteth, G., & Helseth, S. (2006). The gap between saying and doing in 

postoperative pain management. Journal of Clinical Nursing, 15(4), 469-479. doi: 

10.1111/j.1365-2702.2006.01272.x 

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

Assessment, Physiological Monitoring, and Consequences of Inadequately Treated Acute 

Pain. Pain Management Nursing, 9(1), 11-21. doi: 10.1016/j.pmn.2007.11.006 

Forsberg, C., & Wengström, Y. (2003). Att göra en systematisk litteraturöversikt- värdering, analys 

och presentation av omvårdnadsforskning. (Modifierad). Stockholm: Natur och kultur.  

https://dx.doi.org/10.1111/j.1440-172x.2004.00487.x
https://dx.doi.org/10.1111/j.1440-172x.2004.00487.x


29 
 

Forsberg, C., & Wengström, Y. (2016). Att göra systematiska litteraturstudier: värdering, analys 

och presentation av omvårdnadsforskning. (4. uppl.). Stockholm: Natur och Kultur.  

Fredheim, O. M., Kvarstein, G., Undall, E., Stubhaug, A., Rustøen, T., Borchgrevink, P. C. 

(2011). Postoperativ smerte hos pasienter innlagt i norske sykehus. Tidsskrift for den Norske 

legeforening, 131(18), 1763–1767. doi: 10.4045/tidsskr.10.1129 

Friberg, F. (2012). Dags för uppsats - vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. I F. 

Friberg (Red.). Att göra en litteraturöversikt. (2. uppl., s. 133-144). Lund: Studentlitteratur. 

Gan, T. J., Habib, A. S., Miller, T. E., White, W., & Apfelbaum, J. L. (2014). Incidence, patient 

satisfaction, and perceptions of post-surgical pain: results from a US national survey. Current 

Medical Research & Opinion, 30(1), 149–160. doi: 10.1185/03007995.2013.860019  

*Gunningberg, L., & Idvall, E. (2007). The quality of postoperative pain management from 

the perspectives of patients, nurses and patient records. Journal of Nursing Management, 15(7), 

756-766. doi: 10.1111/j.1365-2934.2006.00753.x 

Holm, S., & Hansen, E. (2000). Pre- och postoperativ omvårdnad. Lund: Studentlitteratur.  

Idvall, E., Hamrin, E., Sjöström, B., & Unosson, M. (2001). Quality indicators in postoperative 

pain management: a validation study. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 15(4), 331-338. 

doi: 10.1046/j.1471-6712.2001.00037.x 

International Association for the Study of Pain. 1994. ISAP Taxonmy. Hämtad 2016-12-20 från: 

http://www.iasp-pain.org/Taxonomy#Pain 

International Council of Nurses. (2014). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (Svensk 

sjuksköterskeförening, övers.). Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening. (Originalarbetet 

publicerat 2012) Från https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-

sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-

publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf 

*Kiekkas, P., Gardeli, P., Bakalis, N., Stefanopoulos, N., Adamopoulou, K., Avdulla, C., … 

Konstantinou, E. (2015). Predictors of nurses´ Knowledge and Attitudes Toward 

Postoperative Pain in Greece. Pain Management Nursing, 16(1), 2-9. doi: 

10.1016/j.pmn.2014.02.002  

  

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

Pain Assessment Used by nurses on Surgical Units. Pain Management Nursing, 6(1), 3-9. 

doi:10.1016/j.pmn.2004.12.001 

 

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

assessing post operative pain – A South African study. Intensive and Critical Care Nursing, 

22(1), 12-21. doi: 10.1016/j.iccn.2005.05.001 

 

*Lauzon Clabo, L. M. (2008). An ethnography of pain assessment and the role of social 

context on two postoperative units. Journal of Advanced Nursing, 61(5), 531-539. doi: 

10.1111/j.1365-2648.2007.04550.x  

 



30 
 

Lundeberg, T., & Norrbrink, C. (2014). Om smärta – ett fysiologiskt perspektiv. I C. 

NorrBrink & T. Lundberg (Red.). Klassifikation av smärta (s. 51-78). Lund: Studentlitteratur. 

 
Manias, E. (2003). Pain and anxiety management in the postoperative gastro-surgical setting. 

Journal of Advanced Nursing, 41(6), 585-594. doi: 10.1046/j.1365-2648.2003.02570.x 

Manias, E., Bucknall, T., Botti, M. (2005). Nurses’ Strategies for Managing Pain in the 

Postoperative Setting. Pain Management Nursing, 6(1), 18-29. doi: 10.1016/j.pmn.2004.12.004 

*Mcnamara, M. C., Harmon, D., & Saunders, J. (2012).Effect of education on knowledge, 

skills and attitydes around pain. British journal of nursing, 21(16), 958-964. doi: 

10.12968/bjon.2012.21.16.958  

Moline, B. M. (2001). Pain management in the ambulatory surgical population. Journal of 

PeriAnesthesia Nursing, 16(6), 388-398. doi: 10.1053/jpan.2001.28754 

*Niemi- Murola, L., Pöyhiä, R., Onkinen, K., Rhen, B., Mäkelä, A., & Niemi, T. (2007). Patient 

Satisfaction with Postoperative Pain Management – Effect of Preoperative Factors. Pain 

Management Nursing, 8(3), 122-129. doi: 10.1016/j.pmn.2007.05.003 

Norrbrink, C., & Lundeberg, T. (2014). Om smärta – ett fysiologiskt perspektiv. I C. 

NorrBrink & T. Lundeberg (Red.). Akut och långvarig smärta (s. 79-94). Lund: 

Studentlitteratur. 

Norrbrink, C., & Lundeberg, T. (2014). Om smärta – ett fysiologiskt perspektiv. I C. 

NorrBrink & T. Lundeberg (Red.). Om smärta (s. 11-14). Lund: Studentlitteratur.  

*Rejeh, N., Ahmadi, F., Mohammadi, E., Anoosheh, M., & Kazemnejad, A. (2008). Barriers to, 

and facilitators of post-operative pain management in Iranian nursing: a qualitative research 

study. International Nursing Review, 55(4), 468-475. doi: 10.1111/j.1466-7657.2008.00659.x 

*Rejeh, N., & Vaismoradi, M. (2010). Perspectives and experiences of elective surgery 

patients regarding pain management. Nursing and Health Sciences, 12(1), 67-73. doi: 

10.1111/j.1442-2018.2009.00488.x 

Richards, J., & Hubbert, A. O. (2007). Experiences of Expert Nurses in Caring for Patients 

with Postoperative Pain. Pain Management Nursing, 8(1), 17-24. doi: 10.1016/j.pmn.2006.12.003  

SFS 1982:763. Hälso- och sjukvårdslag. Hämtad 2 mars, 2017, från Riksdagen, 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Halso--och-

sjukvardslag-1982_sfs-1982-763/ 

SFS 2014:821. Patientlag. Stockholm: Socialdepartementet. Hämtad 2 mars, 2017, från 

Riksdagen, https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/sfs_sfs-2014-821/ 

Sjöström, B.,  Dahlgren, L. O., & Haljamäe, H. (1999). Strategies in postoperative pain 

assessment: validation study. Intensive & Critical Care Nursing, 15(5), 247–258. doi: 

10.1054/iccn.1999.1443 



31 
 

*Sloman, R., Woloski Wruble, A., Rosen, G., & Rom, M. (2006). Determination of Clinically 

Meaningful Levels of Pain Reduction in Patients Experiencing Acute Postoperative Pain. Pain 

Management Nursing, 7(4), 153-158. doi: 10.1016/j.pmn.2006.09.001  

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. (2014). Mall för kvalitetsgranskning av 

studier med kvalitativ forskningsmetodik. Stockholm: Statens beredning för medicinsk 

utvärdering.  

Tapp, J., & Kropp, D. (2005). Evaluating pain management delivered by direct careurses. 

Journal of Nursing Care Quality, 20(2), 167-173.  

 

Travelbee, J. (1971). Interpersonal aspects of nursing. (2. uppl.). Philadelphia: F. A.: Davis. 

 

*Wickström Ene, K., Nordberg, G., Bergh, I., Gaston Johansson, F. G, & Sjöström, B. (2008). 

Postoperative pain management – the influence of surgical ward nurses. Journal of Clinical 

Nursing, 17(15), 2042-2050. doi: 10.1111/j.1365-2702.2008.02278.x 

 

Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2006). Evidensbaserad omvårdnad- en bro mellan 

forskning och klinisk verksamhet. Studentlitteratur: Lund.   

 

 



 

Bilaga 1. Artikelöversikt   

 

 

Författare, 

årtal, land 

Studiens syfte Typ av 

studie 

Deltagare/ 

(Externt 

bortfall) 

Metod, Datainsamling, Analys Studiens huvudresultat Kommentarer 

gällande 

Kvalité 

Abdalrahim 

et al., (2010) 

 

Jordanien 

Syftet var att beskriva kirurgiska 

sjuksköterskors upplevelse av att 

vårda av patienter med 

postoperativ smärta 

Kvalitativ 

design 

12 

Sjuksköterskor 

(Ej angivet) 

Valde deltagare som var villiga att 

beskriva deras erfarenheter. Data 

samlades in med hjälp av intervjuer, 

intervjuerna transkriberades och 

översattes till engelska. Data 

analyserades med Kvale´s (1996) som är 

riktlinjer utvecklad för att analysera 

kvalitativ forskning.  

Resultatet visar att sjuksköterskor med 

erfarenhet vet vad dom ska göra och at 

dom är skyldiga att lindra patienternas 

lidande. Känslor av maktlöshet 

uppkom då sjuksköterskorna stod 

bredvid patienterna och såg deras 

lidande och hörde deras uttryck och 

beteenden.   

 

Hög kvalité.  

Etiskt 

resonemang, 

Tillstånd för att 

intervjua 

sjuksköterskorn

a.    

Carlson, 

(2009) 

USA 

Syftet med denna studie var att 

avgöra i vilken utsträckning 

sjuksköterskor bry sig om 

patientens upplevelse av den 

postoperativa smärtan. För att 

utvärdera detta användes tre 

evidensbaserad postoperativ 

smärtbedömningar. Det andra 

syftet med denna studie var att 

identifiera relationer mellan nivån 

av evidensbaserade metoder för 

bedömning av postoperativ 

smärta och utvalda egenskaper 

hos sjuksköterskor 

Kvantitativ 

experimentell, 

tvärsnittsstudi

e.  

 

 

 

443 

Sjuksköterskor 

(502) 

Ett bekvämlighet urval av sjuksköterskor 

som tar hand om vuxna postoperativa 

patienter på två olika sjukhus i USA.  

Data samlades in med hjälp av 

broschyrer som innehöll frågeformulär 

om postoperativ smärtbedömning.  

Data analyserades med hjälp av 

beskrivande parametriskt och icke 

parametriskt test 

Resultatet tyder på att sjuksköterskor 

var medvetna om den evidensbaserade 

postoperativa smärtbedömningen men 

inte använde den regelbundet. Detta 

tyder på att det finns ett gap mellan 

utbildning och praktik.    

 

Medelhög, det 

förs ett etiskt 

resonemang 

Bilagor  



 
 

 

Författare, 

årtal, land 

Studiens syfte 

 
Typ av 

studie 

Deltagare/ 

( Externt 

bortfall) 

Metod, Datainsamling, Analys 

 
Studiens huvudresultat Kommentarer 

gällande 

Kvalité 

Dihle et al., 

(2006) 

 

Norge 

Syftet var att förstå hur 

sjuksköterskor bidrar till 

postoperativ smärtbehandling i 

en kirurgisk miljö och identifiera 

hinder för att uppnå optimal 

postoperativ smärtlindring 

Kvalitativ 

design 

9 

Sjuksköterskor 

(Ej angivet) 

Observationer och semistrukturerade 

intervjuer. De 9 intervjuade 

bandinspelades och transkriberades. Data 

analyserades med hjälp av Kvale´s (1996). 

Resultatet visar att sjuksköterskors 

syn på postoperativ smärta var 

avvikande från vad sjuksköterskor sa 

att det gjord i jämförelse med vad de 

faktiskt gjorde. 

 Hög Kvalité 

Godkänt av en 

etisk kommittee i 

Norge.   

Gunningberg

& Idvall, 

(2007) 

 

Sverige 

Det övergripande syftet var att 

studera kvalitén av den 

postoperativa smärthanteringen 

på två avdelningar på ett 

universitetssjuk-hus. 

Kvantitativ 

design  

 

 

 

47 

Sjuksköterskor 

(Ej angivet) 

 

121  

Patienter 

(17) 

 

Beskrivande och jämförande design, 

frågeformulär utfördes på både patienter 

och  

sjuksköterskor 

Patienterna på allmän kirurgi, 

bedömde sin värsta smärta betydligt 

högre än vad sjuksköterskan gjorde. 

Dessa patienter som upplevde mer 

smärta än förväntat var mindre nöjda 

med kvaliteten på vården och 

upplevde högre 

smärtintensitetsnivåer. 

 

Medelhög kvalité, 

ett etiskt 

resonemang förs i 

studien, 

deltagarnas 

deltagande var 

frivilligt, de fick 

även information 

gällande studien i 

både muntligt och 

skriftligt form.   

Kiekkas et al., 

(2015) 

 

Grekland 

Syftet med denna studie var att 

undersöka kunskap och 

attityder hos sjuksköterskor till 

postoperativ smärta på 

kirurgiska avdelningar samt att 

identifiera prediktorer för sina 

kunskaper och attityder. 

Kvantitativ, 

prospektiv 

beskrivande 

tvärsnittsstu

die 

182 

Sjuksköterskor 

(55) 

Ett bekvämlighetsurval från 5 olika 

grekiska sjukhus. Datainsamlingsperioden 

varade i 4 veckor på varje sjukhus. 

Sjuksköterskor ombads att fylla i anonyma 

frågeformulär. Frågeformulären var 

uppdelat i tre delar och SPSS användes för 

att analysera data. Cronbachs koefficient 

användes för att bestämma den inre 

konsekvens av den grekiska versionen av 

KASRP-P Verktyget och dess subskalor. 

Resultaten av denna studie visade att 

sjuksköterskors kunskap och attityder 

till postoperativ smärta är långt ifrån 

tillfredsställd. Ett underskott av 

kunskap och negativa attityder kunde 

identifieras. 

Hög kvalité. 

Studien har fått 

tillstånd från en 

etisk kommitté. 



 
 

 

Författare, 

årtal, land 

Studiens syfte 

 

Typ av 

studie 

Deltagare/ 

(Externt 

bortfall) 

Metod, Datainsamling, Analys Studiens huvudresultat 

 
Kommentarer 

gällande 

Kvalité 

Kloppera et 

al., (2006) 

 

Sydafrika 

Syftet med denna studie var att 

beskriva strategier som används i 

postoperativ smärta bedömning 

bland en grupp sjuksköterskor i 

Sydafrika. 

En 

explorativ 

beskrivande 

studie med 

en blandad 

kvalitativ 

och 

kvantitativ 

design. 

12 

Sjuksköterskor 

(Ej angivet) 

  

36  

Patienter 

(Ej angivet) 

 Data samlades in med hjälp av detaljerade 

intervjuer och smärtintensitet uppskattades 

på en visuell analog skala (VAS 0-10 cm). 

Intervjuerna bandinspelades och 

transkriberades ordagrant. Analysen i 

denna studie baseras på olika steg i en 

fenomenografisk analys.   

Resultaten visade att de deltagande 

sjuksköterskorna använde olika 

bedömningskriterier för att bedöma 

om patienternas smärtnivå.  

Bedömningen av smärtan var 

beroende av patientens utseende. 

Sjuksköterskorna fokuserade på 

patientens totala utseende när det 

kom till ansiktsuttryck, 

kroppsrörelser, vitala parametrar 

såsom blodtryck, puls, andning. 

Hög kvalité. 

Studien är 

godkänd av en 

etisk kommitté. 

 

Lauzon 

Clabo, (2008) 

 

USA 

Syftet var att undersöka 

bedömningen av den 

postoperativ-smärta på 2 

postoperativa enheter. 

Kvalitativ 

design  

 

 

10  

Sjuksköterskor 

på enhet A  

(Ej angivet) 

 

10  

Sjuksköterskor 

på enhet B 

(Ej angivet) 

Sjuksköterskorna rekryterades till studien 

med hjälp av information publicerad på 

enheterna. Datainsamling skedde i tre 

etapper under nio månader från 2003-2004. 

Data samlandes in med observationer av 

sjuksköterskors smärtbedömning och 

Semistrukturerade intervjuer som fångar 

sjuksköterskans egna tankar kring 

smärtbedömningen.  

 

Resultatet visar att sjuksköterskorna 

på båda avdelningarna utgick från tre 

mönster vid bedömning av den 

postoperativa smärtan. Vilket var 

patienternas egna berättelser av 

smärtan, tydliga kriterier, 

hänvisningar till bedömningen.  

 

Hög kvalité 

McNamara 

et al., (2012) 

 

Irland 

 

Syfte med denna studie var att 

bedöma effektiviteten i ett 

smärtautbildningsprogram för att 

förbättra sjuksköterskor 

kunskaper, färdigheter och 

attityder kring postoperativ 

smärtbehandling. 

Experimente

ll mixad 

design   

59 

Sjuksköterskor 

(Ej angivet) 

Ett bekvämlighets urval av deltagarna. 

Frågeformulär utfördes före utbildning, 

direkt efter och 6 veckor efter utbildning, 

för att bedöma kunskap och attityder till 

akut smärthantering. Sjuksköterskor 

ombads också att gradera sina åsikter på 18 

påståenden om akut smärtlindring. 

Informationen analyserades med SPSS-

programmet. 

Resultaten av denna studie tyder på 

att utbildningar i smärtahantering 

och smärtbedömning ökar 

sjuksköterskor kunskap, färdigheter 

och attityder.  Sjuksköterskors 

hantering och bedömning av smärta 

var mest effektiv direkt efter 

utbildningsprogrammet 

Medel kvalité. 

Godkänd av en 

etisk kommitté. 

Sjuksköterskor 

skrev på ett 

samtycke innan 

deltagande. 



 
 

Författare, 

årtal, land 

Studiens syfte Typ av 

studie 

Deltagare/ 

(Externt 

bortfall) 

Metod, Datainsamling, Analys Studiens huvudresultat Kommentarer 

gällande 

Kvalité 

Niemi-

Murola et 

al., (2007) 

 

Finland 

 

Syftet var att kartlägga de faktorer 

som påverkar patientens 

tillfredsställelse med postoperativ 

smärtbehandling. 

Kvantitativ 

design  

77  

Patienter 

(25) 

 

63 

Sjuksköterskor 

(11) 

Datainsamlingen skedde med hjälp av 

frågeformulär: ett utformat för patienter 

och ett för sjuksköterskor.    

Utifrån analysen av sjuksköterskornas 

formulär skapades tre kategorier:  

Förebyggande behandling av smärta, 

mätning av smärta och bedömning av 

smärta. 

Ett stort antal av patienterna led av 

postoperativ smärta trots frekventa 

VAS- bedömningar. Den preoperativa 

vården har en stor betydelse för den 

postoperativa smärthanteringen. 

Preoperativ samtal är ett viktigt 

verktyg för att ta emot och ge 

information om postoperativ 

smärthantering. 

Medelhög 

Kvalité. 

Godkänd av en 

etisk kommittee.   

Rejeh et al., 

(2008) 

 

Iran 

Att fastställa iranska 

sjuksköterskors uppfattningar om 

hinder och faktorer som påverkar 

deras hantering av postoperativ 

smärta. 

Kvalitativ 

design  

 

 

 

26 

Sjuksköterskor 

(Ej angivet) 

Forskarna valde att inkludera 

sjuksköterskor med minst 5 års 

erfarenhet för att ha tillräckligt med 

kunskap för att kunna analysera hinder 

vid postoperativa smärtan.  

Individuella semistrukturerade intervjuer 

som spelades in och varade mellan 60-

120 minuter. Varje intervju 

transkriberades ordagrant och 

intervjuerna analyserades med hjälp av 

innehållsanalys. 

I resultatet framkom flera teman om 

hinder och faktorer som underlättade 

den postoperativ smärta. Dessa delades 

in i två huvudteman: (1) hinder för 

smärtlindring efter operation (2) 

faktorer som underlättade postoperativ 

smärtbehandling. 

  

 

Hög, författarna 

i studien för ett 

etiskt 

resonemang 

kring autonomi 

och sekretess. 

Rejeh & 

Vaismoradi, 

(2010) 

 

Iran 

 

Syftet med denna studie var att 

undersöka perspektiv och 

erfarenheter vid smärtlindring på 

kirurgipatienter. 

Kvalitativ 

design  
20  

Patienter 

(Ej angivet) 

Deltagarna valdes ut genom strategiskt 

urval. Individuella semistrukturerade 

intervjuer genomfördes 48-72 timmar 

efter operationen när patienterna uppnått 

ett fysiskt stabilt läge. Intervjuerna 

varade mellan 60-90 minuter.  Varje 

intervju spelades in och transkriberas 

ordagrant och analyserades sedan med 

hjälp av innehållsanalys. 

Tre huvudteman framkom ur 

analysprocessen: uppfattning om 

smärtlindring, patientens syn på 

sjuksköterskans roll i smärtbehandling 

och interaktion i smärtlindring. 

Resultatet påvisar faktorer som 

påverkar smärthantering efter 

operationen från patienternas syn, detta 

kan bidra till mer kunskap om 

sjuksköterskor i syfte att främja kvalitet 

av omvårdnad. Sjuksköterskor bör ge 

mer uppmärksamhet åt patienters 

tidigare erfarenheter och syn på 

smärtan. Dessutom måste patientens 

individuella strategier lyftas fram för 

en individualiserad smärtlindring. 

Dessa fynd har betydelse för 

sjuksköterska utbildning. 

Hög kvalité. Ett 

etiskt 

resonemang 

framkommer, 

deltagarnas 

autonomi och 

sekretess tas 

upp. 



 
 

 

 

Författare, 

årtal, land 

Studiens syfte Typ av 

studie 

Deltagare/ 

(Externt 

bortfall) 

Metod, Datainsamling, Analys Studiens huvudresultat Kommentare

r gällande 

Kvalité 

Sloman et 

al., (2006) 

 

USA 

 

Syftet med studien var att 

undersöka och jämföra 

nivåer av postoperativ 

smärta mätt med NRS 

jämfört med patientens 

verbala beskrivning av 

smärtan. 

Kvantitativ, en 

grupps pretest 

– posttest 

design 

150  

Patienter 

(Ej angivet) 

En bekvämlighet genomfördes på vuxna 

patienter med postoperativ smärta från 

kirurgiska avdelningar.  Data samlades in 

genom tre sjuksköterskors erfarenhet av 

smärtlindring. Instrumenten som användes för 

att samla in data: NRS och VRS. 

Smärtskattning med NRS och VRS utfördes 

innan och efter smärtlindring för utvärdering 

av smärtan.  

Data analyserades med hjälp av SPSS-

programmet. 

Resultatet visar att det är viktigt för 

sjuksköterskor att be patienterna att 

beskriva deras smärta och smärtlindring i 

sina egna ord, eftersom detta säkerligen 

kommer att ge en mer rättvisande bild av 

patienternas smärta.  Ord är bättre än 

siffror när det handlar om subjektiva 

begrepp såsom smärta.   

 Medel, 

godkänd av en 

etisk 

kommittee. 

Wickström 

et al., (2008) 

 

Sverige 

Att jämföra smärtnivåer som 

rapporteras av patienter och 

som dokumenteras av 

sjuksköterskor och ta reda på 

i vilken utsträckning 

mängden av opioider ges i 

förhållande till smärtnivå. 

Även undersöka om 

smärtlindring och 

sjuksköterskors inställning 

smärtlindring hade 

förbättrats under en 

tvåårsperiod samt ett 

utbildningsprogram 

gällande smärtbehandling 

för avdelningspersonal. 

Kvantitativ, 

beskrivande 

Tvärsnittsstud

ie 

 

Del 1  

77 patienter  

(23)  

 

19 

Sjuksköterskor 

(8) 

 

Del 2 

141 patienter  

(22) 

 

22 

Sjuksköterskor 

(7) 

Tvådelad studie som baserad på enkätdata 

från både patienter och sjuksköterskor på två 

urologi kirurgiska avdelningar. Den första 

patienten datainsamling gjordes under 2000 

(del I) och den andra från år 2003 till början av 

2004 (del II). Sjuksköterskornas frågeformulär 

besvarades under åren 2000 och 2004. 

Dokumenterade VAS-poäng, antal 

smärtbedömningar och mängd opioider under 

samma postoperativa period, samlades in från 

patientjournaler. För dataanalys användes 

SPSS(version 14.0) för att mäta skillnader i 

frågeformulären användes Fishers exakta test. 

Urval: patienter som stod på väntelistan för 

större urologiska operationer och var villiga 

att delta i studien. 

Resultatet visar att inte förbättrades efter 

2 år, trots genomförande av 

utbildningsprogram om postoperativ 

smärta. 40 % av sjuksköterskorna uppgav 

att de inte använde VAS som ett verktyg 

för smärtbedömning. Bristande vilja att 

använda VAS och bristande 

dokumentation verkar vara hinder för 

kvalitén av postoperativ smärtlindring. 

Hög kvalité. 

Studien är 

godkänd av en 

etisk 

kommittee´ på 

ett 

universitetssju

khus samt 

informationssa

mtycke gav av 

patienter före 

inklusion i 

studien. 


