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Abstrakt 

Bakgrund: Postoperativ smärta upplevs efter ett kirurgiskt ingrepp. Det är en individuell 
upplevelse och kan leda till olika komplikationer, bland annat kronisk smärta, sämre 
sårläkning och mortalitet. Det är sjuksköterskans uppgift att bedöma och lindra den 
postoperativa smärtan. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskornas erfarenhet och 
omvårdnadsåtgärder för att bedöma och lindra postoperativ smärta hos vuxna. 
Frågeställning: Vilka olika faktorer påverkar sjuksköterskornas omvårdnadsåtgärder vid 
postoperativ smärta? Metod: En litteraturöversikt genomfördes med kvalitativ och 
kvantitativ ansats med 16 originalartiklar. Litteratursökningen utfördes från databaserna 
Cinahl och Pubmed. Innehållsanalys genomfördes enligt Graneheim och Lundman (2004) 
och integrativ analys enligt Friberg (2017). Resultat: Resultatet presenterar sammanlagt fyra 
huvudkategorier och tio subkategorier. Sjuksköterskorna använde sig av värmedyna, 
positionsändring och god kommunikation med patienten för att lindra postoperativ smärta. 
Det uppstod även olika hinder för att kunna bedöma och lindra postoperativ smärta. Till 
exempel otydliga riktlinjer, tidsbrist och kunskapsbrist. Diskussion: Det framkom vikten av 
att använda omvårdnadsåtgärder för att kunna lindra postoperativ smärta, såsom massage 
och distrahera patienten genom att vara närvarande. Utifrån sjuksköterskornas erfarenhet är 
tidsbrist och kunskapsbrist ett hinder för att kunna utföra god omvårdnad. Slutsats: 
Omvårdnadsåtgärder är en komplettering för farmakologisk behandling. Vidare forskning 
behövs för att kunna ge en god omvårdnad vid postoperativ smärta. 

 
Nyckelord: Bedöma och lindra, erfarenhet, litteraturöversikt, omvårdnad, postoperativ 
smärta, sjuksköterska 
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Introduktion  

Enligt socialstyrelsen har Sverige under 2018 haft cirka 410 000 personer genomgått 

kirurgiska åtgärder i sluten vård https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-

data/statistik/statistikamnen/operatoner-och-behandlingar/. Postoperativ smärta uppstår 

efter ett kirurgiskt ingrepp och orsakas av trauma mot vävnader. Patienter känner en 

individuell subjektiv och unik svår smärta. Smärtan kan leda till allvarliga komplikationer, 

och det är sjuksköterskans uppgift i mötet med patienten att bedöma och lindra den 

individuella postoperativa smärtan. 

Bakgrund 

Postoperativ smärta definieras som den smärta som upplevs efter ett kirurgiskt ingrepp 

(Sommer et al., 2008) och orsakas av trauma mot vävnader (van Dijk, Vervoort, van Wijck, 

Kalkman & Schuurmans, 2016). Smärtupplevelsen vid postoperativ smärta kan påverkas av 

preoperativa faktorer såsom långa väntetider och otydlig individuell vårdplan för 

postoperativ smärtbehandling (Angelini, Wijk, Brisby & Baranto, 2018). Postoperativ smärta 

är en individuell, subjektiv och unik upplevelse för patienten (Shoqirat, Mahasneh, Singh & 

Al Hadid, 2019). Upplevelsen av postoperativ smärta kan vara komplicerad då det innefattar 

olika dimensioner till exempel fysiologiska, psykologiska och sociokulturella dimensioner 

(Rosén, Bergh, Thomas & Mårtensson, 2010). 

 

Patienter som har genomgått olika typer av kirurgiska ingrepp kan uppleva känslor av 

ångest, depression, sorg och maktlöshet, som är relaterade till postoperativ smärta. 

Postoperativ smärta kan vara påfrestande och detta kan bero på patientens egen inställning 

till smärta. Patienter kan även ha olika smärtintensitet beroende på vilken typ av operation 

patienten har genomgått. Patienter som har genomgått större operationer upplever en 

djupare och svårare smärta (Angelini et al., 2018). Postoperativ smärta kan vara förknippad 

med preoperativ faktorer då patienter känner känslor av oro och rädsla, och detta leder till 

en svår postoperativ smärta (Carr, Thomas och Wilson-Barnet, 2005). Smärtan som uppstår 

runt operationssåret, oavsett om det är en måttlig eller svår smärta, kan begränsa vardagliga 

aktiviteter (Fatma & Serife, 2017) och kan ge sömnbesvär och har en stor inverkan på 

https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/statistik/statistikamnen/operatoner-och-behandlingar/
https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/statistik/statistikamnen/operatoner-och-behandlingar/
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återhämtningen (Rosén et al., 2010). Postoperativ smärta kan även uppstå vid hosta, under 

rörelser, sömn och vid andning (Rizalar och Ozbas, 2016). 

 

Tidigare forskning har påvisat patienternas upplevelse av sjuksköterskors omvårdnad vid 

postoperativ smärta var otillräcklig. Sjuksköterskorna gav information om smärtan men 

föreslog inte olika omvårdnadsåtgärder som patienterna uppfattade vara viktiga att 

komplettera med farmakologisk behandling (Fatma & Serife, 2017). Patienterna uppfattade 

att sjuksköterskorna utvärderar deras smärta genom att undersöka var smärtan sitter 

(Rizalar & Ozbas,2016) och att sjuksköterskorna inte använde smärtskattningsinstrument vid 

bedömning av postoperativ smärta (Fatma & Serife, 2017; Rizalar & Ozbas,2016). Patienterna 

upplever att motivationen från sjuksköterskorna och en god relation med de ansågs vara 

viktigt (Idvall, Bergqvist, Silverhjelm & Unosson,2008). 

 

Vid dålig hantering av postoperativ smärta kan det leda till allvarliga komplikationer. Dessa 

komplikationer kan ge kronisk smärta, sämre lungfunktion, sämre sårläkning, ökad 

trombosrisk samt mortalitet (Lott, Walberg & Cornelius, 2016, s. 148) och lunginflammation 

(Rosén et al., 2010). Det kan även ge komplikationer såsom blödning, infektioner och 

xerostomi (Luan, Zhu & Sun, 2019) och vid kognitiv svikt finns det risk att patienter 

utvecklar postoperativt delirium (Lynch et al., 1998). Därför är det i stor vikt att ge god 

omvårdnad för att undvika komplikationer samt att lindra patientens lidande (Lott et., 2016, 

s. 148). 

 

Sjuksköterskans grundläggande ansvarsområde är att förebygga sjukdom, främja hälsa, 

lindra lidande och återställa hälsa. Sjuksköterskor ska ha ett holistiskt synsätt, som innebär 

att se hela patienten och säkerställa att vården ges utifrån patientens behov och önskemål. 

Sjuksköterskor är skyldiga att ha en god kommunikation med patienter vid beslut av vård 

och behandling (Svenska Sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterskors attityd påverkar 

patientens smärtupplevelse (Aziato & Adejumo, 2015). Sjuksköterskor behöver ständigt 

uppdatera och utveckla sin kunskap genom att läsa på aktuella vetenskapliga artiklar samt 

att använda sig av den senaste forskning för att kunna ge den bästa vården till patienten 

(Svenska Sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterskor kan använda sig utav evidensbaserad 
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omvårdnad för att minska lidande, främja patientens fysiska och psykologiska hälsa. 

Sjuksköterskor skall ha kunskap och färdigheter för att bedöma, diagnostisera och tidigt 

upptäcka symtomen smärta. Vilket därefter kan minska och förhindra onödigt lidande hos 

patienter (Anderson & Cutshall, 2007). 

 

Tidigare forskning har påvisat att behandling för postoperativ smärta blir oftast 

farmakologiska när sjuksköterskor har en liten erfarenhet och kunskap av att hantera svår 

postoperativ smärta (Yaban, 2019). För att kunna ge en god omvårdnad och vård för 

postoperativ smärta underlättar det om sjuksköterskan har samma patient mer än en dag. 

Det ökar kunskapen om patientens smärta samt att det skapar en bättre relation mellan 

sjuksköterska och patient då det är viktigt att patienten talar om sin smärta för att undvika 

komplikationer (Wikström, Eriksson, Fridlund, Årestedt & Brorström, 2016). Sjuksköterskor 

skall ge en god icke-farmakologisk omvårdnad vid postoperativ smärtan genom att skapa en 

bekväm och lugn miljö för patienter samt hjälpa med mobilisering och lägesändring (Rizalar 

& Ozbas,2016).  

 

Smärtskalor används så att patienter kan kommunicera den totala upplevelsen av smärtan 

(Wikström et al., 2016). Numerisk skala (NRS) är en muntlig skala då patienter berättat 

muntligt om smärtans intensitet och vilket numeriskt värde deras smärtgrad är i (van Dijk et 

al., 2015). NRS kan uteslutas när patienten har språkbrister och nedsatt kognitiv förmåga. Då 

används det andra skalor istället såsom verbal-, visuell analog- och ansikts-skalor (Wikström 

et al., 2016). Visuell analog skala (VAS) är ett instrument för att bedöma smärtans karaktär. 

Skalan är 10 cm lång och består av en linje mellan ingen smärta till den värsta tänkbara 

smärta. Patienten skattar sin smärtintensitet med hjälp av en markör på linjen (Williamson & 

Hoggart, 2005). 

 

Sjuksköterskor bör samarbeta med patienter för att kunna uppnå en effektiv 

smärtbedömning och smärthantering. Det innebär att sjuksköterskan ska involvera patienter 

vid utvärdering av smärtlindring. Patienters syn och åsikter om smärtlindring är en viktig 

och bidragande faktor i utveckling och förbättring av vård. Att arbeta personcentrerat och 
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involvera patienter kan leda till en bättre förståelse för patientens mående och effekten av 

olika smärtbehandlingsmetoder (Idvall et al., 2008). 

 

Travelbee beskriver teorimodellen ”Human-to-Human Relationship”. Denna teorimodell 

handlar om interaktionen mellan sjuksköterskan och patienten, samt hur viktigt bemötandet 

är. Omvårdnad är en interpersonell koppling och teorin fokuserar på sjuksköterskans ansvar 

för att utbilda och erbjuda strategier för att hjälpa patienten att undvika eller lindra lidande 

(Travelbee, 1971, s. 119). De viktiga begreppen för teorin är individen, lidande, relation och 

kommunikation. Teorin beskriver att hopp kan minska lidandet och att det är 

sjuksköterskans uppgift att hjälpa till att förmedla hopp till patienter. Vårdens mål ska vara 

att hjälpa patienten att tåla och behärska sin smärta och sitt lidande (Travelbee, 1971, s. 119–

121). För att uppnå teorin Human-to-Human Relationship, ingår det fyra steg. Det första 

steget handlar om det ursprungliga mötet, det andra steget handlar om nya identiteter, det 

tredje empati och sista steget är sympati. När en sjuksköterska och patient har uppnått alla 

dessa steg så skapas det en tillit till varandra, samt en förtroendefull relation (Travelbee, 

1971, s. 119–120) 

 

Travelbee (1971, s. 119–120) skriver att relationen mellan en människa och en annan 

människa i omvårdnadssituationer handlar om att åstadkomma omvårdnad. Hon menar att 

sjuksköterskan ska hjälpa patientens individuella behov och hantera patientens upplevelser 

av lidande, samt att hjälpa patienten att finna meningen med livet (a.a.). Det vill säga att 

sjuksköterskan ska hjälpa till patientens upplevelse av postoperativ smärta och skapa en god 

omvårdnad för att bedöma och lindra den postoperativa smärtan (Rizalar och Ozbas, 2016).  

En god samverkan med patienten tar tid och det byggs dag för dag då sjuksköterskan 

interagerar med patienten. Sjuksköterskan ska veta vad hen gör, tänker, känner och 

upplever. Sjuksköterskan ska ha god struktur, vara medveten i arbetet och använda 

tillgänglig kunskap för att kunna fastställa och tillgodose patientens behov (Travelbee, 1971 

s. 119–120). 
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Problemformulering 

Postoperativ smärta uppstår efter ett kirurgiskt ingrepp och kan leda till allvarliga 

komplikationer såsom kronisk smärta. Smärtan är individuell och kan yttra sig på olika sätt. 

Tidigare forskning har visat att sjuksköterskors omvårdnadshandling är otillräckligt vid 

postoperativ smärta. Därför är det viktigt för sjuksköterskor att ha en förståelse och kunskap 

om postoperativ smärta. Denna litteraturöversikt vill lyfta fram olika icke-farmakologiska 

åtgärder som sjuksköterskor kan använda sig av för att lindra postoperativ smärta. Även 

belysa några faktorer som kan påverka vid bedömning och lindring av postoperativ smärta. 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie att beskriva sjuksköterskornas erfarenhet och 

omvårdnadsåtgärder för att bedöma och lindra postoperativ smärta hos vuxna. 

Frågeställning: Vilka olika faktorer påverkar sjuksköterskornas omvårdnadsåtgärder vid 

postoperativ smärta? 

Metod 

Design 

En litteraturöversikt genomfördes, där artiklar med kvalitativa och kvantitativa ansats 

sammanställdes och analyserades. En litteraturöversikt innebär skapande av en översikt över 

kunskapsläget i det valda problemområdet och en sammanställning av den aktuella 

kvalitativa respektive kvantitativa forskningen (Friberg, 2017, s. 108). 

Inklusions- och exklusionskriterier 

I denna litteraturöversikt inkluderades vetenskapliga artiklar i form av originalartiklar. De 

valda artiklarna skulle vara skrivna på engelska och publicerade under de senaste 10 åren. 

De inkluderade originalartiklarna skulle beskriva sjuksköterskornas erfarenheter och 

omvårdnadsåtgärder att bedöma och lindra postoperativ smärta hos vuxna patienter över 18 

år på ett sjukhus. IVA-artiklar exkluderades. Även artiklar som beskrev farmakologiska 

smärtbehandling och egenvård exkluderades. 
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Litteratursökning 

Litteratursökningen genomfördes i databaserna PubMed och Cinahl. Det användes Mesh-

termer som tillhörde Pubmed och Cinahl subject headings som tillhörde Cinahl för att ta 

hjälp att hitta ämnesord som var relevanta för databasen. Det skapades en sökordstabell (se 

bilaga 1) för att underlätta vilka söktermer som kan användas vid litteratursökningen. 

Söktermer som användes vid litteratursökning i Pubmed var: Nurs* (fritext), Nurse's role 

(Mesh termer), Nursing process (Mesh termer), Nursing strategies (fritext), Nursing actions 

(Mesh termer), Nurse´s experiences (fritext), Nursing knowledge (fritext), pain management 

(Mesh termer), Pain, postoperative (Mesh termer) och Nurse-Patient Relations (MeSH 

termer). Medan i Cinahl användes söktermer som var: Postoperative pain (Cinahl headings), 

Nursing role (Cinahl headings), Nursing care (Cinahl headings), Nursing knowledge 

(fritext), Non-pharmacological nursing (fritext), Nurse experience (fritext), Nurse attitudes 

(fritext), pain management (Cinahl headings) och Nurs* (fritext). Vid litteratursökning 

användes även trunkerade fritext-termer. Trunkering är enligt Polit och Beck (2016, s.92) att 

använda asterisk som ersätter början eller slutet av ett ord. Det användes även Booleska 

operatorer AND och OR. Polit och Beck (2016, s. 91) beskriver att termerna AND och OR 

kombineras med söktermer för att få relevanta sökträffar. AND användes för att avgränsa 

sökningen och för att få en mera specifik sökning medan OR gjorde att sökningen blev 

bredare. Avgränsningar i litteratursökningen var 10 år och English i båda databaserna. 10 år 

användes för att finna aktuell forskning och English användes för att förstå artiklarnas 

innehåll. I databasen Pubmed användes även Adult 19+ years i en av litteratursökningen då 

det skulle exkludera artiklar som handlade om barn. Sökningen i Pubmed gav sammanlagt 

142 träffar medan i Cinahl gav 197 träffar (se bilaga 2). 

Urval, relevansbedömning och kvalitetsgranskning 

Urvalsprocessen genomfördes i olika steg. Första steget började med relevansbedömning 

med stöd av Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 2014, s. 41). Det börjades 

med att läsa artiklarnas titel och 383 titlar verkade vara relevant efter genomläsning för 

litteraturöversiktens syfte. Därefter lästes 318 abstrakt noggrant för att se om artiklarna 

uppfyllde inklusionskriterierna. Artiklarna som inte svarade mot litteraturöversikens syfte, 

inklusionskriterier och dubbletter sållades bort. De artiklarna som sållades bort var 
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patientens perspektiv, pediatrik, farmakologiska smärtbehandling och intensivvård. Det 

lästes 58 hela artiklar noga för att få en förståelse för artiklarnas innehåll samt bedöma om 

artiklarna uppfyllde de uppställda inklusionskriterier och motsvarade litteraturöversiktens 

syfte. Det var totalt 28 artiklar som gick vidare till kvalitetsgranskning (bilaga 2). 

 

För kvalitetsgranskning användes SBU (2014) kvalitetsgranskningsmall för bedömning av 

kvalitativa artiklar och bedömningen av kvantitativa artiklarnas kvalitet bedömdes av 

Fribergs (2017, s. 187–188) granskningsfrågor. Det utgick från SBU:s (2014, s. 102) tabell: 

kriterier för bedömning av vetenskaplig för både kvalitet och kvantitativ ansats för att veta 

vad som är hög, medelhög och låg kvalitet. 

Det var åtta kvalitativa artiklar, tre mixad metod artiklar och fem kvantitativa artiklar som 

analyserades (bilaga 3).  

 

Analys 

Artiklar med kvalitativ respektive kvantitativ design analyserades var för sig. Den 

kvalitativa analysen genomfördes utifrån metod för innehållsanalys enligt Graneheim och 

Lundman (2004) medan kvantitativa artiklar analyserades enligt Friberg (2017, s. 148–150). 

Kvalitativa analys 
Den kvalitativa innehållsanalysen genomfördes enligt (Graneheim & Lundman, 

2004). Innehållsanalys sker stegvis genom att framställa, organisera och syntetisera 

kvalitativa data som sedan bildar begrepp och tema (Polit och Beck, 2017, s. 724). Analysen 

genomfördes manifest. Manifest innebär att vara textnära och inte tolka texter (Graneheim & 

Lundman, 2004). Analysprocessen börjades med att läsa artiklarnas innehåll i flertal gånger 

för att få en bättre förståelse för helheten. Sedan färgmarkerade de meningsbärande enheter i 

form av ord, meningar och stycke som motsvarade litteraturöversiktens syfte och 

frågeställningar. Stycken som motsvarade studiens syfte diskuterades med varandra. De 

valda meningsbärande enheter översattes från engelska till svenska med stöd av lexikon. 

Därefter kondenserades de meningsbärande enheterna. Det innebär att sammanfatta 

meningsbärande enheterna utan att förlora innebörden. Därefter kodades de kondenserade 

meningarna utifrån vad de handlade om. Koderna jämfördes och sorterades in under 

subkategorier beroende på likheter och skillnader för att slutligen sortera dessa in under 
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kategorier. Det kom fram till kategorier som delades in i tre huvudkategorier samt åtta 

subkategorier utifrån sjuksköterskornas erfarenhet och omvårdnadsåtgärder för att bedöma 

och lindra postoperativ smärta. De huvudkategorier som bildades var “Förutsättningar för 

bedömning av smärta”, “Omvårdnadsstrategier” och “Brister i organisationen”. De 

subkategorier som bildades var “Att bedöma uttryck av smärta verbalt och icke - verbalt”, 

“Användning av smärtskattningsinstrument”, “Initiera till en snabb mobilisering”, “Ge råd 

om avslappningstekniker”, “Distrahera patienten”, “Samverkan med patient för bedömning 

och lindring av postoperativ smärta”, “Avsaknad av riktlinjer för smärtlindring” och 

“Förutsättning för behandling att ha tid för bedömning”. 

Figur 1: Exempel på analysprocess 

Meningsbärande 
enhet 

Kondenserade 
meningsbärande 
enhet 

Kod Subkategorier Kategori 

Deltagarna hade 
svårigheter att 
uppnå en balans 
mellan deras 
ansvar att svara 
på patientens 
behov och sina 
egna behov som 
överarbetade 
individer 

Tidsbrist ledde 
till svårigheter 
med att hitta 
balans för 
sjuksköterskor 

Tidsbrist leder till 
obalans 

Förutsättning för 
behandling att ha 
tid för 
bedömning 

Bristande i 
organisationen 

 

Kvantitativa analys 
Data från kvantitativ ansats analyserades enligt Friberg (2017, s. 150). Först lästes artiklarna 

enskild och sedan gemensamt för att få en grundlig uppfattning om studiens kvantitativa 

innehåll. Det genomfördes en datareduktion, vilket innebär att välja det data som svarade på 

litteraturöversiktens syfte. Det skapades en översiktstabell (se bilaga 4) för att redovisa 

grunderna för analysen, vilket består av Författare och år, Kön, Ålder, Arbetserfarenhet, 

Avdelning, Mätinstrument, Signifikansnivå och variabler som mäts (Attityder, Kunskap, 

Hinder och Utbildning). Därefter genomfördes jämförelser av data för att hitta likheter och 

skillnader utifrån syftet. Utifrån dessa likheter och skillnader indelades materialet i en 

huvudkategori och två underkategorier. 
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Etiska överväganden 

Alla artiklar hade kommit fram till att ingen av deltagarna fick en ekonomisk kompensation. 

De flesta artiklarna hade tydligt redovisat etiska övervägande, samtycke eller fått tillstånd 

från etisk kommitté. Deltagarna ska inte utsättas för skada eller trakasserier. Deltagarna 

måste vara säkra på att deras deltagande och informationen som de ger ut, ska inte kunna 

användas emot dem (Polit & Beck, 2017, s. 139). I litteraturöversikten förvanskades inte 

artiklarnas innehåll. Egna värderingar lades åt sidan. 

Resultat 

Resultatet utgår från sexton originalartiklar. Studierna var genomförda i olika länder. De 

kvalitativa studierna var från Danmark, Finland, Ghana, Iran, Jordanien (n 2), Sverige, 

Thailand (n 2). De kvantitativa studierna var från Grekland, Jordanien (n 2), Nya Zeeland, 

Polen (n 2), USA. Resultatet indelades i två delar, ett kvalitativt resultat och ett kvantitativt 

resultat. 

Kvalitativa resultat 

Sjuksköterskorna ansåg att postoperativ smärta är viktig att åtgärda (Abdalrahim, Majali & 

Bergbom 2010), och att postoperativ smärta är en individuell och subjektiv upplevelse för 

patienterna (Abdalrahim et al., 2010; Aziato & Adejumo, 2014). 

 We should not assume that patients should feel in a certain manner because of a certain 

operation. Patients respond differently; they are not copies of each other. Another participant 

said, I believe that patients have the right to be free of pain. I know how they feel (Abdalrahim 

et al., 2010, s.166) 

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BEDÖMNING AV SMÄRTA 

Att bedöma uttryck av smärta verbalt och icke-verbalt 
Sjuksköterskorna ansåg att de fick mer information om patientens postoperativ smärta 

genom att uppmärksamma patientens verbala och icke-verbala uttryck (Abdalrahim et al., 

2010). Sjuksköterskorna bedömde smärta genom att fråga om patienterna kände smärta 

(Chatchumni, Namvongprom, Eriksson & Mazaheri, 2016), till exempel att fråga patienterna 

om de kunde röra sig, andas djupt eller sova (Bach, Forman & Seiback, 2018). Verbala uttryck 

vid postoperativ smärta var att patienterna skrek och var aggressiva mot sjuksköterskorna 

(Abdalrahim et al., 2010), samt att patienterna kunde göra småljud (Bach et al., 2018). 
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 In terms of the visual assessment of pain, the nurses first “scanned” the entire patient, after 

which they based their assessment on the patients’ facial expressions, body language and 

behavioural changes (Krupic, et al., 2018, s. 77) 

 

Sjuksköterskorna betonade att icke-verbala uttryck gav mycket information om smärtan. 

Icke-verbala uttryck visade sig genom ansiktsuttryck (Bach et al., 2018; Chatchumni et al. 

2016; Krupic et al., 2018), och kroppsspråk (Bach et al., 2018). Ansiktsuttryck kunde till 

exempel vara när patienterna gjorde grimaser och pressade ögonen (Bach et al., 2018; Krupic 

et al., 2018). Medan kroppsspråk kunde vara att patienterna drar på benen, hänga på stolen 

och la händerna mot såret (Bach et al., 2018). 

 

Användning av smärtskattningsinstrument 
Krupic et al. (2018) kom fram till att sjuksköterskorna skulle först använda sig av den 

kliniska blicken för bedömning av postoperativ smärta innan användning av ett 

smärtskattningsinstrument för att få en bredare bedömning.  

Bach et al. (2018) skrev att det visade sig att sjuksköterskorna hade olika åsikter om hur de 

bedömde postoperativ smärta och var kritisk till Visuell Analog skala (VAS), eftersom de 

tvivlade på patientens bedömning av sin egen smärta vid användning av VAS-skala. Vissa 

patienter kunde smärtskatta sin smärta till VAS 9 (svårhanterlig smärta) trots att det hade 

gått bra att kliva upp ur sängen eller efter promenad i korridoren utan klagomål. Då påstod 

sjuksköterskorna att patienterna inte hade den kunskapen om vad siffra 9 innebär i VAS-

skalan (a.a.). Chatchumni et al. (2016) skrev att sjuksköterskorna använde sig av 

ansiktsskalan och numerisk skala (NRS) var fjärde timme. Om smärtan var över fem av tio så 

omvärderade sjuksköterskorna patientens smärta. 

 

OMVÅRDNADSSTARERGIER MED SYFTE ATT LINDRA SMÄSRTA OCH OBEHAG 
Initiera till snabb mobilisering 

Sjuksköterskorna ansåg att tidig mobilisering är en bra omvårdnadsstrategi för att lindra 

patientens postoperativa smärta (Bach et al., 2018; Chatchumni et al., 2018). Sjuksköterskorna 

i en studie belyste att fysisk aktivitet var viktig omvårdnadsåtgärd vid återhämtning av 

postoperativ smärta för att undvika komplikationer (Chatchumni, et al. 2018). De motiverade 
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patienterna att kliva upp ur sängen och att gå runt på avdelningen för att reducera smärta 

(Bach et al., 2018).  

 

 I shared my experience about the rehabilitation steps to him, such as deep breathing when he 

felt pain, and that he should get up to walk around his bed as soon as he could …. Then, when 

I evaluated his pain levels, he requested less pain medication than he did before we talked 

(Chatchumni et al., 2018, s. 7238) 

 

Sjuksköterskorna beskrev att de ändrade patientens position i sängen. Detta ansågs vara ett 

gott tillvägagångssätt för att lindra postoperativ smärta (Abdalrahim et al., 2010; Medrzycka- 

Dabrowska, Dabrowski, Gutysz-Wojnicka & Basinski, 2016; Medrzycka-Dabrowska, 

Dabrowski, Gutysz-Wojnicka, Basinski & Kwiecien-Jagus, 2018), samt att sjuksköterskorna 

föreslog till patienterna att ändra positionen i sängen för att bidra till snabba tarmrörelser 

(Chatchumni et al., 2018).  

 

Ge råd om avslappningstekniker 

I flera studier framkom det att sjuksköterskorna gav råd om olika avslappningstekniker i 

syfte med att lindra postoperativ smärta (Abdalrahim et al., 2010; Chatchumni et al., 2018; 

Medrzycka- Dabrowska et al., 2016; Medrzycka- Dabrowska et al.,2018). Olika 

avslappningstekniker kunde vara andningsövningar, till exempel att patienten skulle andas 

djupt (Abdalrahim et al., 2010; Chatchumni et al., 2018). När patienten andades djupt 

lindrade det patientens smärta och patienterna kände sig lugna (Abdalrahim et al., 2010). 

 

One participant said, I will tell the patient to take a breath from his nose and let it out from his 

mouth to relax…. (Abdalrahim et al., 2010, s. 167) 

 

Sjuksköterskorna belyste att värme i form av värmedyna (Abdalrahim et al., 2010; Bach et al., 

2018) och kyla i form av kylpåse med is mot operationssåret var en effektiv metod att lindra 

den postoperativa smärtan (Abdalrahim et al., 2010). I en studie kom de fram till att 

sjuksköterskorna gav råd om att patienterna kunde använda is mot smärtan kombinerade 

med andra avslappningsteknik, och inom en timme blev patienten smärtfri och lugn 

(Abdalrahim et al., 2010). 
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Massage var en metod som sjuksköterskorna använde som icke-farmakologiskåtgärd, vilket 

sjuksköterskorna ansåg vara gynnsam metod vid lindring av postoperativ smärta 

(Abdalrahim et al., 2010; Medrzycka-Dabrowska et al., 2016; Medrzycka-Dabrowska et 

al.,2018). Massage får patienterna att koppla av (Abdalrahim et al., 2010), och i en annan 

studie skriver de att vila främjar återhämtningsprocessen efter en operation (Bach et al, 

2018). 

Distrahera patienten 
Sjuksköterskorna ansåg att distraktion var en god omvårdnadsstrategi för patienten för att 

minska sin postoperativ smärta (Chatchumumni et al., 2018; Medrzycka-Dabrowska et al., 

2016; Medrzycka-Dabrowska et al., 2018). Sjuksköterskornas erfarenheter av att distrahera 

patienten var att uppmana patienterna att titta på tv, läsa en bok eller att sjuksköterskorna 

pratade med patienterna (Abdalrahim et al., 2010). Att prata med patienterna har visat sig att 

reducera den postoperativa smärtan eftersom patienterna fokuserar på något annat än 

smärtan (a.a.). Det hjälpte även när sjuksköterskorna fanns där som ett emotionellt och 

fysiskt stöd, till exempel att sjuksköterskorna la en hand på patientens axel (Bach et al., 2018), 

samt att hålla i patientens hand (Krupic et al., 2018). Sjuksköterskorna ansåg att prata med 

patienten (Chatchumumni et al., 2018), stanna kvar samt att visa sin närvaro för patienten 

lindrade den postoperativa smärtan (Bach et al., 2018). 

 

Skapande av relation för bedömning och lindring av postoperativ smärta  
En god samverkan med patienten ökade sjuksköterskornas kunskap om patientens tillstånd 

samt att sjuksköterskorna fick en bättre förståelse om smärtan (Abdalrahim et al., 2010; 

Chatchumni et al., 2018; Rejeh, Ahmadi, Mohammadi, Kazemnejad & Anoosheh, 2009; 

Rantala, Kankkunen, Kvist & Hartikainen, 2014). Sjuksköterskorna ansåg att vara lyhörd och 

visa medkänsla till patienten skapade en trygghet för patienten (Rantala et al., 2014). En av 

studierna belyste att relationen med patienten ansågs vara viktigt (Rejeh et al., 2009), 

eftersom det ger en god relation med patienten och skapar en förtroendefull mellan en 

sjuksköterska och patient. På så sätt kunde sjuksköterskorna lättare hantera postoperativ 

smärta (Chatchumni et al., 2018). 
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Engaging with patients is key for developing a relationship with the patients …. The initial 

step involves using conversation in a social context, building trust and establishing a good 

relationship between the nurse and the patient …. (Chatchumni et al., 2018, s. 7238) 

 

Sjuksköterskornas erfarenhet av kommunikation med patienten ansågs som ett viktigt 

tillvägagångssätt för att kunna lindra postoperativ smärta (Bach et., 2018; Chatchumni et al., 

2018; Krupic et al., 2018). Med en god kommunikation och relation till patienten kunde 

sjuksköterskorna dela med sig av sina personliga erfarenheter om postoperativ smärta. Det 

kunde till exempel vara information om återhämtningsprocessen, samt vikten av 

återhämtningsprocess. Sjuksköterskorna ansåg då att patienten fick en bättre förståelse för 

postoperativ smärta och kände sig mer trygga och lugna, vilket minskade smärtupplevelsen 

(Chatchumni et al., 2018). En annan studie skrev att sjuksköterskorna använde enklare språk 

vid kommunikation med patienten så att patienten kunde förstå bättre innebörden av 

informationen (Krupic et al., 2018). 

 

ERFARENHETER AV HINDER FÖR GOD SMÄRTBEHANDLING 
Avsaknad av riktlinjer för smärtlindring 
Sjuksköterskorna betonade olika faktorer som kunde ge en negativ effekt på smärtlindring. 

Faktorer som påverkade sjuksköterskans roll i postoperativ smärthantering och 

smärtlindring var hög arbetsbelastning då sjuksköterskorna var tvungna att sköta för många 

patienter (Rejeh et al., 2009; Shoqirat et al., 2015). Det visade sig att det var brist på 

sjuksköterskor, vilket ledde till hög arbetsbelastning och det försvårade sjuksköterskornas 

arbete att kunna lindra postoperativ smärta på det bästa sättet (Shoqirat, 2015). I en annan 

studie skrev de att sjuksköterskorna att det fanns motstånd mot att hitta balansen mellan 

ansvarsområde och att kunna tillgodose patientens behov (Chatchumni et al., 2018). 

 

Trots att sjuksköterskorna hade god erfarenhet av att hantera och lindra postoperativ 

smärta så saknades det tydliga regler, rutiner och riktlinjer för att tillämpa en god 

omvårdnad. Detta begränsade sjuksköterskorna i att utföra sina arbetsuppgifter som de 

ansåg vara lämpliga vid hantering av smärta (Abdalrahim et al., 2010).  En del sjuksköterskor 

påstod att det var brist på stöd från sjukhusets organisation då sjuksköterskorna hade 

föreslagit olika omvårdnadsåtgärder för postoperativ smärta, men inte fått gehör det (Aziato 
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& Adejumo, 2014). Det visade tydligt att det inte fanns några specifika riktlinjer och regler 

som användes vid lindring av postoperativ smärta trots att sjuksköterskor kom med förslag 

på ett standardiserat protokoll som skulle underlätta och förbättra vården genom att 

utvärdera och lindra postoperativ smärta (Abdalrahim et al., 2010). 

 

Otillräckliga förutsättningar för tid till smärtskattning 
Sjuksköterskornas erfarenhet var att de inte hann utföra de grundläggande 

omvårdnadsåtgärderna då de hade ansvar för alldeles för många patienter (Abdalrahim et 

al., 2010; Chatchumni et al., 2018; Shoqirat, 2015). Flertal sjuksköterskor påstod att de inte 

hade tillräckligt med tid att lyssna på patienten för att utvärdera smärtintensitet. De hade för 

kort tid för att utföra rutinmässiga insatser (Rejeh et al.,2009). Tidsbrist ansågs vara ett 

hinder som begränsade sjuksköterskorna att kunna smärtlindra postoperativ smärta på ett 

optimalt sätt. Det var mycket arbetsuppgifter som skulle hinnas med inom en kort tid 

(Abdalrahim et al., 2010; Rantala et al., 2014), och att de hade för lite tid att dela information 

samt ge råd om omvårdnadsåtgärderna till patienterna (Chatchumni et al., 2016). 

 

We don’t have time to do the required care for patients. We are assigned to a large number of 

patients. It may reach 10 patients per staff, and if one nurse was absent, this will leave me with 

20 patients. I think we work as crazy people, too many things to do in short time (Abdalrahim 

et al., 2010, s. 167) 

Kvantitativa resultat 

Kvantitativa resultat delen bestod av sju kvantitativa originalartiklar. Resultatet kom fram 

till en kategori och två subkategorier. Tillsammans med alla artiklar var det 4079 

sjuksköterskor i studierna och av dessa var 3792 kvinnor och 287 män. (Abdalrahim, Majali, 

Warrén Stomberg & Bergbom, 2011; Carlson, 2009; Gleeson & Carryer, 2010; Kiekkas et al., 

2015; Medrzycka-Dabrowska et al., 2016; Medrzycka-Dabrowska, Dabrowski, Gutysz-

Wojnicka, Basinski & Kwiecien-Jagus, 2018; Rantala, et al., 2014; Shoqirat, Mahasneh, Al-

Khawaldeh & Al Hadid, 2018). I en studie redovisade det bara hur många kvinnor som 

deltog i studien (Gleeson & Carryer, 2010). Studierna var genomförda i olika länder, tre av 

sex studier var från Europa (Kiekkas et al., 2015; Medrzycka-Dabrowska et al., 2016, 

Medrzycka-Dabrowska, 2018; Rantala et al., 2014), två från Mellanöstern (Abdalrahim et al., 

2011; Shoqirat et al., 2018), en från Nordamerika (Carlson, et al., 2009) och en från Oceanien 
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(Gleeson & Carryer, 2010). Hälften av artiklarna beskrev tydligt mätinstrument och variabler 

som mättes, medan resten av artiklarna beskrev tydligt enbart variabler som mättes. I 

Kiekkas et al. (2015) hittades signifikanta värden mellan mätinstrumenten KASRP-P och 

variablerna kön, ålder, yrkeserfarenhet, attityder, avdelning och kunskap. I Medrzycka-

Dabrowska et al. (2016) hittades signifikanta värden mellan instrumenten “Acute Pain 

Evidence-Based Practice Questionnarie” och variablerna avdelning, hinder, kunskap och 

utbildning. I Medrzycka-Dabrowska et al. (2018) hittades signifikanta värden mellan 

mätinstrumenten “Acute Pain Evidence-Based Practice” och variblerna avdelning, hinder, 

kunskap och utbildning i samband med evidensbaserad vård. I Carlson et al. (2009) fann 

signifikant värden mellan mätinstrumenten PPA-NPQ och variablerna kön, yrkeserfarenhet, 

kunskap och utbildning. Resultatet i Shoqirat et al. (2018) fann signifikant värden i 

variablerna kön, ålder, yrkeserfarenhet, attityder, kunskap och hinder. I Abdalrahim et al. 

(2011) fann signifikant värden i variablerna yrkeserfarenhet, kunskap och utbildning. 

Resultatet i Gleeson & Carryer, 2010) fann signifikant värden i variablerna kön, ålder, 

yrkeserfarenhet, kommunikation, kunskap och utbildning. I Rantala et al. (2014) fann 

signifikant värden i variablerna ålder, yrkeserfarenhet, hinder och utbildning. 

HINDER I OMVÅRDNAD 

Hinder för bedömning av postoperativ smärta 
Deltagande sjuksköterskor i Abdalrahim et al. (2011) och Shoqirat et al. (2018) ansåg att de 

skulle ta del av patienternas upplevelse av postoperativ smärta, eftersom patienterna vet 

bäst om sin smärtintensitet (a.a.). Vid kognitiv svikt ansåg sjuksköterskorna, med sin 

erfarenhet, att det uppstod svårigheter att kunna bedöma smärtan. Patienter med kognitiv 

svikt hade svårare att förklara sin smärta samt att förstå informationen från sjuksköterskorna 

(Rantala et al. 2014). En studie nämnde att sjuksköterskor som arbetade nära patienten och 

hade kontroll på patientens aktivitet, kunde lättare bedöma när patienternas postoperativa 

smärta uppstod (Medrzycka-Dabrowska et al., 2016; Medrzycka-Dabrowska et al, 2018). 

Rantala et al. (2014) nämner också att sjuksköterskorna ansåg att otillräckligt med tid till 

patienten försvårade sjuksköterskornas bedömning av postoperativ smärta. 

Hinder och förutsättningar att ha kunskap vid postoperativ smärta 
Kunskap om postoperativ smärta enligt sjuksköterskorna ansågs vara relevant vid 

bedömning och lindring av postoperativ smärta (Abdalrahim et al., 2011; Carlson, 2009; 
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Gleeson & Carryer, 2010; Kiekkas et al., 2015; Medrzycka-Dabrowska et al., 2016; Medrzycka-

Dabrowska, 2018). I en studie från Jordaniens kom de fram till att sjuksköterskornas 

kunskapsnivå gentemot omvårdnad vid postoperativ smärta var låg, och att det fanns 

otillräcklig kunskap för att kunna bedöma och lindra postoperativ smärta (Shoqirat et al., 

2018). Det visade sig att sjuksköterskorna hade svårigheter att förstå kunskap från 

vetenskapliga artiklar eftersom artiklarna var oftast på engelska (Medrzycka-Dabrowska et 

al., 2018). Sjuksköterskorna som inte kunde läsa vetenskapliga artiklar hade lägre kunskap 

om omvårdnad vid postoperativ smärta. Medan sjuksköterskor som kunde läsa 

vetenskapliga artiklar hade mer kunskap om omvårdnad vid postoperativ smärta (Carlson, 

2009). Flera sjuksköterskor var överens om att det behövs mer kunskap och utbildning om 

postoperativ smärta för att kunna ge en god omvårdnad (Gleeson & Carryer, 2010). 

I den grekiska studien kom de fram till att sjuksköterskorna på ortopedisk avdelning hade 

mer kunskap om postoperativ smärta (Kiekkas et al., 2015), medan i den polska studien kom 

de fram till att sjuksköterskorna på kirurgisk avdelning hade mer kunskap än ortopedisk 

avdelning om postoperativ smärta (Medrzycka-Dabrowska et al., 2018). Två studier nämnde 

att det fanns ingen signifikant skillnad i variabeln yrkeserfarenhet vid omvårdnad av 

postoperativ smärta (Abdalrahim et al., 2011; Kiekkas et al., 2015; Rantala et al., 2014), medan 

i studien Shoqirat et al. (2018) skriver att det fanns signifikant skillnad i variablerna kön och 

yrkeserfarenheter. Kvinnliga sjuksköterskor hade betydligt mer kunskap än manliga 

sjuksköterskor, samt att de som jobbade över fem år hade mer kunskap om omvårdnad vid 

postoperativ smärta (a.a.). Sjuksköterskorna ansåg att med kontinuerlig utbildning ökades 

sjuksköterskornas kunskap om omvårdnad vid postoperativ smärta (Abdalrahim et al., 2011; 

Gleeson & Carryer, 2010; Kiekkas et al., 2015).  

 

Diskussion 

Metoddiskussion  

I litteraturöversikten valdes design kvalitativ och kvantitativ ansats. Artiklar med kvalitativa 

ansats gav en mer beskrivande fakta om sjuksköterskornas erfarenhet och 

omvårdnadsåtgärder kring postoperativ smärta då de intervjuade sjuksköterskorna. Medan 

artiklar med kvantitativa ansats gav mer mätbara fakta om sjuksköterskornas erfarenhet och 
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omvårdnadsåtgärder kring postoperativ smärta. (Polit & Beck, 2016, s. 741). Det sågs som en 

styrka att använda både kvalitativ och kvantitativ ansats för att de kompletterade med 

varandra. Genom att inkludera kvalitativ och kvantitativ ansats kan detta stärka 

trovärdigheten av litteraturöversiktens resultat. Det ökar även överförbarheten och 

kvaliteten av slutsatserna (Borglin, 2017, s. 235–237). 

 

Ämnesområdet i litteraturöversikten var omvårdnad och därför valdes databaserna Cinahl 

och Pubmed. Cinahl och Pubmed är omvårdnadsbaserade databaser (Polit & Beck, 2017, s. 

93, 95). I Cinahl innehåller oftast artiklarna om omvårdnad och i Pubmed innehåller det 

oftast material inom både medicin och omvårdnad (Karlsson, 2017, s. 82–83).  

Det skapades en sökordstabell för att finna relevanta söktermer till litteratursökningen.  

Det ansågs vara en styrka att skapa en sökordstabell eftersom det blev enklare att finna 

relevanta söktermer till litteratursökningen. I helikoptersökningen användes samma sökning 

i båda databaserna Cinahl och Pubmed, och det visade sig vara en svaghet. Sökningen 

ändrades beroende vilken databas användes eftersom Polit och Beck (2017, s.92) skriver att 

en sökning som funkar bra i en databas behöver inte betyda att det alltid fungerar bra i en 

annan databas. Subject headings och Mesh-termer användes som hjälp för att översätta 

sökorden från svenska till engelska. Subject heading användes endast i Cinahl och Mesh-

termer användes enbart i Pubmed. Litteratursökningen kombinerade ämnesord med fritext-

termer (Karlson, 2017, s. 88–89). Booleska operatorer AND och OR användes i sökningen, 

vilket ansågs vara en styrka eftersom det kan avgränsa sökningen samt göra sökningen 

bredare. 

Vid litteratursökningen gjordes avgränsning som var 10 år och English. Denna avgränsning 

gjordes för att litteraturöversiktens resultat skall grundas på aktuell forskning. Engelska 

språket valdes för att förstå artiklarnas innehåll och det översattes sedan på svenska.  

En styrka är att sökvägarna och urvalet är tydligt beskrivna i text och i tabellform. Detta gör 

att litteratursökningen och urvalet är replikerbara, vilket kan öka pålitligheten. Enligt Polit 

och Beck (2017, s. 160, 559) skriver att pålitlighet hänvisar stabiliteten i data. Det vill säga att 

en studie som är pålitlig och har en hög reliabilitet kan datainsamlingen replikeras och 

liknande resultat kan uppnås. 
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Relevansbedömning och kvalitetsgranskning genomfördes. Detta ansågs som en styrka då 

artiklar som inte motsvarade syftet sållades bort; till exempel artiklar som handlade om 

patientens perspektiv, IVA, pediatrik, egenvård och farmakologisk behandling.  

 

Mixad metod artiklar delades upp så kvalitativa delen utgick från Graneheim och Lundman, 

medan kvantitativa delen utgick från Friberg. 

Under analysprocessen delades arbetet upp. Det vill säga att kvalitativ och kvantitativ analys 

genomförde/skrev var för sig. vilket ansågs vara en svaghet eftersom analysprocessen tog då 

längre tid. För att öka arbetets trovärdighet diskuterades artiklarnas innehåll tillsammans 

och arbetet arbetades manifest, vilket ansågs vara en styrka. 

Polit och Beck (2017, s. 559) beskriver att trovärdigheten består av fyra kriterier. Dessa är 

pålitlighet, giltighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet (a.a.). För att få ökad giltighet och 

validitet lästes artiklarna flera gånger enskilt och sedan diskuterades tillsammans. Val av 

kategorisering av meningsbärande enheter och datareduktion diskuterades tillsammans, 

vilket ansågs vara en styrka. Analysen genomfördes manifest och beskrevs tydligt hur 

analysprocessen gick tillväga. Detta genom att handledare och andra klasskamrater 

granskade att studien motsvarades syftet och enligt Polit och Beck (2017, s. 559–560) skriver 

de att bekräftelsebarheten ökar när studiens resultat motsvarar studiens syfte. Enligt 

Mårtensson och Fridlund (2017, s. 433) skriver att kunna bedöma överförbarhet i resultatet 

krävs det att resultatet är välskriven. 

 

Artiklarna i denna litteraturöversikten framkom det inga ekonomiska kompensationer. 15 

artiklar hade tydligt redovisat etisk övervägande, samtycke eller etisk kommitté. En artikel 

hade inte en tydlig beskrivning om etisk övervägande eller om etisk kommitté. Detta kunde 

anses som en svaghet då det inte fanns tydligt etiskt resonemang, men den inkluderades 

ändå, då artikeln beskrev att enkäter skickades till avdelningen och deltagarna kunde 

frivilligt svara. Det uppstod inget etiskt dilemma i denna litteraturöversikt då artiklarnas 

innehåll inte förvanskades och egna värderingar lades åt sidan. 
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Resultatdiskussion  

Syftet med litteraturöversikten var att belysa sjuksköterskornas erfarenhet och 

omvårdnadsåtgärder för att bedöma och lindra av postoperativ smärta hos vuxna. Med en 

frågeställning om vilka olika faktorer påverkar sjuksköterskornas omvårdnadsåtgärder vid 

postoperativ smärta.  

Sjuksköterskorna använde sig av kliniska blicken för att bedöma hur patienterna uttryckte 

sina smärtor. De lindrade postoperativ smärta genom att använda olika 

omvårdnadsåtgärder. Sjuksköterskorna ansåg också att det fanns hinder för att bedöma och 

lindra postoperativ smärta. Det fanns inte tydliga riktlinjer, inte tillräckligt med kunskap 

eller tid för att kunna ge en god omvårdnad.  

 

Resultatet visade att sjuksköterskorna bedömde postoperativ smärta utifrån patientens 

ansiktsuttryck, beteende och kroppsspråk. Kim, Schwartz-Barcott, Tracy, Fortin och Sjöström 

(2005) bekräftar att sjuksköterskorna bedömer postoperativ smärta genom att observera 

patientens smärtsymtom. En annan studie stärker att sjuksköterskorna kan komplettera 

bedömningen av postoperativ smärta genom att kolla vitalparametrar (Lindberg & 

Engström, 2011). Lindberg och Engström (2011) beskriver vidare att högt blodtryck, förhöjd 

puls och andningsfrekvens tyder på att patienten lider av smärta. Travelbee (1971, s. 119) 

nämnde att sjuksköterskorna ska sträva efter att känna av och bedöma patientens behov. 

 

I resultatet belyste erfarenheter av omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskor användes sig av 

och varför dessa omvårdnadsåtgärder kan vara bra hjälpmedel vid lindring av postoperativ 

smärta. Det användes till exempel fysisk aktivitet åtgärder, värmedyna, andningsteknik, 

positionsändring, massage, emotionellt stöd, distraktion och en förtroendefull relation med 

patienten. I en studie Rizalar och Ozbas (2016) verifierar att fysisk aktivitet används som en 

omvårdnadsåtgärd för att lindra postoperativ smärta. Sjuksköterskorna uppgav att de 

hjälpte patienten vid mobilisering för att reducera patientens postoperativ smärta. 

Gélinas,Arbour, Michaud, Robar och Coté (2012) tar även upp från sin studie inom 

intensivvård att dagliga aktiviteter som är passiva eller aktiva muskelövningar kan använda 

i syfte med att lindra patientens postoperativ smärta. Sjuksköterskorna uppmanade patienter 

att sitta upp i stolen och flytta sig runt sängen för att minska smärtan. Lindberg och 
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Engström (2011) intygar också vikten om positionsändring i sängen. Det räckte med att 

sjuksköterskorna ändrade ställningen på ett ben eller ändrade från ryggläge till sidoläge. 

Gélinas et al. (2012) bekräftar att massage ges enligt sjuksköterskorna för att minska ångest 

och därmed lindra postoperativ smärta. Sjuksköterskorna masserade på patientens rygg, ben 

och händerna, vilket ansågs vara användbart. Det överensstämmer med Anderson och 

Cutshall (2007) studie som belyser massageterapi vilket anses vara en effektiv metod vid 

postoperativ smärta. Det innebar färre farmakologiska åtgärder. Massage kunde bidra till 

muskelavslappning och det ledde till reducerad smärta. Det främjar patientens rörlighet och 

psykologisk hälsa. Det bidrar även till god återhämtningsprocess, samt att patienten blir mer 

mottaglig av information om postoperativ smärthantering. Värmedyna och kylpåse 

använder sjuksköterskorna för att lindra postoperativ smärta. I studien Gélinas et al. (2012) 

bekräftar de att värmedyna och kylpåse minskar inte bara postoperativ smärtan utan det 

stimulerar även hud och vävnad som främjar läkningsprocessen samt minskar postoperativ 

komplikation såsom inflammation. Travelbee (1971, s. 123) betonar att sjuksköterskornas roll 

är att ge en god omvårdnad och med en god relation till patienten blir 

omvårdnadsåtgärderna mindre automatiska och mer målmedvetna. Det betyder att varje 

omvårdnadsåtgärd som sjuksköterskorna utför är målmedvetet utformat för att hjälpa 

patienten och ge den individuella omvårdnaden som individen är i behov av. 

 

Lindberg och Engström (2011) påstår att en del sjuksköterskor ansåg att farmakologisk 

behandling var mer effektiva vid postoperativ smärta än icke-farmakologiska åtgärder. 

Eftersom det lindrar både postoperativ smärta och ångest. Detta kan styrkas med en annan 

studie, Anderson och Cutshall (2007) nämner att farmakologiska åtgärder har många 

negativa effekter. Såsom illamående, kräkningar, andningsdepression och kognitiva 

förändringar. 

 

Distraktion ansågs vara en effektiv metod. Det överensstämmer med Gélinas et al. (2012) 

som nämner att sjuksköterskorna distraherade patienten med att sätta på tv-kanaler som 

patienterna var intresserade av. Då frågade de patienterna om vad som var på tv för att 

distrahera patienten från sin postoperativa smärta. 
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Att sjuksköterskan har en god kommunikation och en god samverkan med patienten skapar 

enligt sjuksköterskorna en förtroendefull relation mellan patienten och sjuksköterskan. 

Angelini et al. (2018) lyfter fram att kommunikationen med patienten skapar en känsla av 

trygghet och ökar sjuksköterskans förtroende hos patienten, som underlättar hantering av 

smärta. Gélinas et al. (2012) bekräftar att sjuksköterskorna skall skapa en förtroendefull 

relation med patienten genom att aktivt lyssna till patienten. Detta ansåg sjuksköterskorna 

var ett emotionellt stöd och att de kan komma närmare till patienterna, samt få patientens 

verbala och icke-verbala information om postoperativ smärta. Lindberg och Engström (2011) 

intygar även att vara närvarande och samtala med patienterna ansåg sjuksköterskorna vara 

en komplementering vid lindring av postoperativ smärta. Wong och Arthur (2000) beskriver 

att det är viktigt för sjuksköterskorna att samarbeta och skapa en förtroendefull relation med 

patienter. För att sjuksköterskor ska kunna förklara och informera steg för steg till 

patienterna om olika omvårdnadsåtgärder och återhämtningsprocess efter operation. Detta 

underlättar patienterna att kunna följa dessa förklaringar och även lindrar deras 

postoperativ smärta. Det överensstämmer med Brown och McCormack (2006) som nämner 

vikten av samverkan med patienter genom att informera de om planerade behandling för 

postoperativ smärta. Travelbees (1971, s. 121) teorimodell “Human-to-Human relationship” 

betonar att en god samverkan inträffar när sjuksköterskorna kommunicerar med patienten 

och utför omvårdnadsåtgärder. Sjuksköterskor samverkar med patienten när de ger fysisk 

vård, ger råd om olika omvårdnadsåtgärder och leder patienten till att göra sina aktiviteter. 

 

I resultatet kom det fram till att olika hinder som kan uppstå vid bedömning och lindring av 

postoperativ smärta. Kunskap som hinder kan uppstå då sjuksköterskornas kunskap skiljer 

sig från varandra. Äldre sjuksköterskor ansågs ha mer erfarenhet om postoperativ smärta 

och därav mer kunskap om postoperativ smärta än yngre sjuksköterskor. Chow och Chan 

(2015) bekräftar att sjuksköterskornas kunskapsnivå om hantering av postoperativ smärta 

var låg. Chow och Chan (2015) fortsätter med att skriva att sjuksköterskans främsta hinder 

för att utföra smärthantering var kunskapsbrist och att sjuksköterskorna sällan eller aldrig 

använde sig av smärtskattningsinstrument. 

Ett annat hinder som kan uppstå är tidsbrist för att kunna tillämpa en god omvårdnad. 

Brown och McCormack (2006) sjuksköterskorna ansåg att tiden är viktig för att kunna 



22 
 

bedöma och lindra postoperativ smärta på ett bra sätt. De påstod att de tillbringade mest tid 

för att utföra de grundläggande rutiner såsom runda med läkare, dokumentation, dela 

läkemedel till patienter. Hög arbetsbelastning och brist på bemanning påverkade 

sjuksköterskorna att tillämpa en god omvårdnad vid postoperativ smärta. Lindberg och 

Engström (2011) skriver att sjuksköterskorna som fanns där för patienten kunde minska 

patientens smärta. Travelbee (1971, s. 123) betonar att det är sjuksköterskans roll att 

identifiera problemet och ha kunskapen att veta vad hen ska göra, vara medveten om vilka 

omvårdnad hen ska göra samt att kunna hitta tillgänglig kunskap för att tillgodose 

patientens behov. Travelbee (1971, s. 119–120) nämner att sjuksköterskans bemötande med 

patienten är viktig. Det är sjuksköterskans ansvar att ta tid för patienten och interagera med 

patienten för att kunna lindra patientens lidande. 

Slutsats 

I denna litteraturöversikt framkom det att sjuksköterskorna har lite kunskap om olika 

omvårdnadsstrategier för att bedöma och lindra postoperativ smärta. Dessa 

omvårdnadsstrategier kompletterar farmakologisk behandling, det vill säga färre 

farmakologiska behandlingar för att lindra av postoperativ smärta. I litteraturöversiktens 

resultat framkom det även att det fanns olika faktorer som hindrade sjuksköterskorna för att 

göra en bra bedömning och lindring av postoperativ smärta, såsom hög arbetsbelastning, 

avsaknad av riktlinjer samt kunskapsbrist. 

 

Denna litteraturöversikt kan vara till nytta för sjuksköterskor och andra yrkesprofessioner i 

olika avdelningar som tar hand om patienter med postoperativ smärta, för att veta vilka 

olika omvårdnadsstrategier som kan användas. Exempelvis använda värmedyna, snabb 

mobilisering, skapa en god relation till patienten. 

 

Vidare forskning behövs för att kunna underlätta sjuksköterskans arbete. Detta genom att 

göra en interventionsstudie där det ska finnas tydliga riktlinjer, utbildning och ökad 

personal i avdelningen. Exempelvis forska olika avdelningar som har tydliga riktlinjer om 

postoperativ smärta, ökad personal i avdelningen eller utbildning för att se om det ger effekt 

och detta genom att intervjua patienter. 
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Bilaga 1 
Tabell 1 
Översikt av Sökord 

Meningsbärande Begrepp Mesh-term (Mesh) Cinahl Heading (MH) Fritext-term 

Postoperativ smärta Pain, Postoperative Postoperative pain  

Omvårdnad Nursing care Nursing care  
Smärtbehandling Pain management Pain management  
Sjuksköterska   Nurs* 
Sjuksköterska roll Nurse's Role Nursing role Nurse role 
Icke farmakologiska omvårdnads   Non-pharmacological nursing  

Sjuksköterskans 
attityd 

  Nurses attitudes 

Sjuksköterskans  
erfarenhet 

  Nurse experince 

Sjuksköterskans kunskap    Nurse`s knowledge 

Sjuksköterska- patientrelation Nurse-Patient Relations 
 

 
 

 

Omvårdnadsprocess Nursing process   
Omvårdnadsstrategier   Nursing strategies 
Omvårdnadsåtgärder Nursing actions   
Omvårdnadskunskap   Nursing Knowledge 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 2 
Tabell 2 
Översikt av sökningar 

 

 Urval* 1: Artiklar titel läste, Urval* 2: Artiklar abstrakt läste, Urval * 3: Hela artikeln läste, Urval *4: Kvalitetsgranskades  

 

Databas 
Datum 

Sökord Avgr. Antal 
relevanta 
träffar 

Urval* 
1 
 

Urval* 
2 
 

Urval* 
3 
 

Urval* 
4    

Antal 
valda 

Artikel 

Cinahl  
200301 

Postoperative pain 
AND Nurs* AND 
Nurse experience OR 
Nurse attitudes AND 
Nursing role AND 
Nursing care AND 
Nursing knowledge 
AND Pain 
management AND 
Non-pharmacological 
nursing 

English 
2009/01/01-
2019/12/31 
 
 

151 151 136 30 12 7 Abdalrahim et al. (2010); 
Chatchumni et al. (2016); 
Kiekkas et al. (2015); 
Medrycka-Dabrowska et al. 
(2016); Medrycka-Dabrowska 
etal.(2018); Shoqirat et 
al.(2019); Rantala et al. (2014) 

PubMed 
200216 

Pain, Postoperative 
AND Pain 
Management AND 
Nurse-Patient 
Relations AND Nurs*  

English 
2009/01/01-
2019/12/31 

16 16 10 8 5 3 Bach et al. (2018); Chatchumni 
et al., (2018); Rejeh et al. (2009) 
 

Pubmed 
200131 

 

Nurs* AND Nurse's 
role AND Nursing 
care OR Nursing 
process OR Nursing 
strategies OR Nursing 
actions OR Nurse's 
experiences OR 
Nursing knowledge 
AND pain 
management AND 
Pain, postoperative 
 

English 
2009/01/01 – 
2019/12/31 
Adult:19+ 
years 
 

216 216 172 20 11 6 Abdalrahim et al. (2011); 
Aziato och Adejum 
(2014); Carlson, et al. (2009); 
Gleeson och Carryer (2010) 
Krupic et al. (2018); 
; Shoqirat (2015). 
 



 
 

Bilaga 3 
Tabell 3 
Översikt av inkluderade artiklar  

Författare 
Årtal  
Land 

Studiens syfte Typ av studie Deltagare 
(Bortfall) 

Datainsamling 
Analys 

Huvudresultat Kvalitet 

Abdalrahi
m et al. 
(2010) 
Jordanien 
 

Att beskriva 
sjuksköterskors 
erfarenheter av att 
vårda patienter med 
postoperativ smärta 

Kvalitativ 12 
(0) 

Bandinspelade 
intervjuer  
Kvalitativ 
innehållsanalys 

Sjuksköterskor bedömde 
smärta genom verbala och 
icke-verbala uttryck. De 
använde sig av olika icke-
farmakologiska 
omvårdnadsåtgärder. Otydliga 
riktlinjer begränsade 
sjuksköterskornas roll 

Hög 

Abdalrahi
m et al. 
(2011) 
Jordanien 

Att utforska 
sjuksköterskornas 
kunskap och attityder 
till smärta på kirurgisk 
avdelning före och 
efter genomförandet av 
ett postoperativt 
hanteringsprogram på 
ett universitetssjukhus i 
Jordanien 

Kvantitativ 65 
(0) 

Frågeformulär, 
deskriptiv statistik 

De gjorde en jämförelse innan 
och efter användning av 
postoperativt 
smärtbehandlingsprogram 

Medelhög 

Aziato et 
al. (2014) 
Ghana 

Belysa sjuksköterskors 
uppfattning om 
patientens postoperativ 
smärta och faktorer 
som påverkar 
smärthantering på 
kirurgiska i Ghana  

Kvalitativ  12 
(0) 

Semistrukturerade frågor 
individuella intervjuer  
Tematisk innehållsanalys 

Postoperativ smärta är 
individuellt fenomen, 
sjuksköterskor svarade på 
patientens smärta genom att 
använda farmakologiska och 
icke- farmakologiska åtgärder. 
Faktorer som påverkade 

Hög 



 
 

sjuksköterskor omvårdnad var 
organisation, engagemang och 
rädsla för missbruk 

Bach et al. 
(2018) 
Danmark 

Att undersöka hur 
sjuksköterskor 
tillhandahåller 
postoperativ 
smärtbehandling för 
kvinnor som har 
genomgått 
endometrios operation. 

Kvalitativ 
Observationsstudie 

8 
(0) 

Semistrukturerade 
intervjuer 
Systematiskt analyserad 

Sjuksköterskor involverade 
inte patienter i smärthantering. 
Sjuksköterskor bedömde 
postoperativ smärta genom att 
observera patientens 
kroppsspråk och använde 
sällsynt smärtskalor för att 
systematisk bedöma smärta 

Hög 

Carlson 
(2009) 
USA 

Undersöka 
sjuksköterskors 
användning av 
evidensbaserade 
smärtbedömnings 
instrument vid 
postoperativ smärta 

Kvantitativ  
Tvärsnittsundersöknin
g  

 443 
(502) 

Broschyrer  
Beskrivande parametrisk 
och icke parametrisk 
statistik 

Evidensbaserade smärt 
skattningsinstrumenten ansågs 
vara viktigt. Sjuksköterskor 
som uppdaterade sig sin 
kunskap genom att läsa 
vetenskaplig artiklarna hade 
kunskap för att utvärdera 
patients smärtupplevelser. För 
att kunna besluta god 
omvårdnad vid postoperativ 
smärta 

Hög 

Chatchu
mni et al. 
(2016) 
Thailand 

Att beskriva 
thailändska 
sjuksköterskors 
erfarenheter av 
postoperativsmärtbedö
mning i en kirurgisk 
avdelning  

Tvärsnittsstudie 
Kvalitativ  

12 
(0) 

Semistrukturerade 
djupintervjuer  
Kvalitativ 
innehållsanalys  

Sjuksköterskor använde 
kommunikationssystem till 
vårdteamet via journaler och 
protokoll och färdigheter och 
erfarenheter i 
smärtbedömning. 
Sjuksköterskor inkluderade 
inte patientens 
självrapportering om smärta 

Hög 



 
 

Chatchu
mni et al. 
(2018) 
Thailand 

Att beskriva om 
sjuksköterskor 
situationer av 
postoperativ 
smärthantering på en 
kirurgisk avdelning i 
Thailand 

Kvalitativ 20 
(11) 

Individuella intervjuer 
och semistrukturerade 
frågor. 
Induktiv ansats  
 

Sjuksköterskor hantera 
postoperativ smärta genom att 
skapa en förtroenderelation 
med patient, tillgänglighet av 
smärtlindring, svårt att utföra 
rutinmässiga 
omvårdnadsuppgifter och 
tillgodose patientens behov 

Hög 

Gleeson 
et al. 
(2010) 
Nya 
Zeeland 

Var att utforska nivån 
på vårdpersonalens 
tillfredsställelse med 
akut smärttjänst på ett 
stort sjukhus i Nya 
Zeeland 

Kvantitativ 36 
(22) 

Frågeformulär, 
kodningssystem 

De kom fram till att 
sjuksköterskor som arbetade 
även inom den akuta 
smärttjänsten hade mer 
kunskap om postoperativ 
smärta och hade bättre 
förståelse för patienternas 
lidande 

Medelhög  

Krupić et 
al. (2018) 
Sverige 
 

Att undersöka 
sjuksköterskans 
erfarenheter att 
bedöma postoperative 
smärta hos dementa 
patienter med 
höftfraktur 

Kvalitativ 60 
(9) 
 

Självrapport 
Frågeformulär. 
Kvalitativ 
innehållsanalys 

Sjuksköterskor utvärderade 
smärtbedömning hos kognitiv 
nedsatta patienter genom 
ansiktsuttryck, kroppsspråk 
och beteende. Svårighet att 
bedöma och tolka icke-verbala 
utryckt av postoperativ smärta 
hos dessa patienter 

Medel hög 

Kiekkas 
et al. 
(2015) 
Grekland 

Var att undersöka 
kunskap och attityder 
till postoperativ smärta 
hos sjuksköterskor på 
kirurgisk avdelning 
och att identifiera 
visioner för deras 
kunskap och attityder 

Kvantitativ, 
tvärsnittsstudie 
 

182 
(55) 
 

Frågeformulär, statistisk 
analys 

De kom fram till att 
sjuksköterskor som gått på 
fortbildningsprogram hade 
mer kunskap angående 
postoperativ smärta samt de 
som hade tidigare personlig 
erfarenhet inom postoperativ 
smärta 

Hög 



 
 

Medrycka
- 
Dabrows
ka et al. 
(2016) 
Polen  

Att presentera 
nuvarande arbetssätt 
och upplevda barriär 
samt vad som 
underlättar 
sjuksköterskor vid 
användning av 
evidensbaserade vård i 
utvärdering och 
hantering av akut 
postoperativ smärta 
hos äldre 

Mixad  
Metod 

1300 
(200) 

Frågeformulär 
Chi- square-test använde 
för kvalitativa variabler. 
Kvantativa beskrivande 
statisk analys 

Sjuksköterskor använde av sig 
olika omvårdnadsstrategier vid 
postoperativ smärthantering.  
Hinder var att vetenskaplig 
artiklarna var på engelska, och 
tidsbrist för att ta del av det 
 

Hög 

Medrryck
a- 
Dabrows
ka et al. 
(2018) 
Polen 

Var att identifiera 
sjuksköterskors 
erfarenheter och 
uppfattningar om 
hinder för postoperativ 
smärtbehandling hos 
äldre 

Mixad 
Metod 

1602 
(398) 

Frågeformulär, 
deskriptiv analys och 
Kvalitativ 
innehållsanalys 
Statistik analys 

De kom fram till olika hinder 
som kunde uppstå för en 
sjuksköterska angående 
postoperativ smärta 

Medelhög 

Rantala et 
al. (2014) 
Finland 

Var att identifiera 
hinder för postoperativ 
smärtbehandling hos 
höftfrakturpatienter 
med demens 

Mixad metod, 
tvärsnittsstudie 

331 
(303) 
 
 

Frågeformulär med 
öppna frågor 

De kom fram till 
sjuksköterskor hade 
svårigheter med att bedöma 
och lindra patientens 
postoperativa smärta när 
patienten hade kognitiv svikt 

Medelhög 

Rejeh et 
al. (2009) 
Iran 
 

Att identifiera 
sjuksköterskors 
upplevelser och 
uppfattningen om 
hinder för 
postoperativs 
smärthantering 

Kvalitativ design 26 
(0) 

Semistrukturerad 
intervju  
Kvalitativ 
innehållsanalys 

Sjuksköterskor upplevde brist 
på utbildningar, organisation 
begränsade relationen mellan 
sjuksköterskor och patienter, 
vilket hindrade sjuksköterskor 
vid postoperativ 
smärthantering 

Hög 



 
 

Shoqirat 
et al. 
(2019) 
Jordanien 
 

Var att mäta 
sjuksköterskor 
kunskap, attityder och 
barriärer gällande 
smärtbehandling av 
postoperativ smärta i 
Jordanien 

Kvantitativ 
Beskrivande 
 

123 
(3) 
 

Frågeformulär, 
deskriptiv (beskrivande) 
analys 

De kom fram till att 
sjuksköterskors kunskap och 
attityd gentemot 
smärtbehandling var låg. Det 
fanns skillnader mellan kön 
och arbetserfarenheter 

Medelhög 

Shoqirat  
(2015) 
Jordanien  

Att utforska barriärer 
mot sjuksköterskor 
roller i postoperativ 
smärtbehandling på 
kirurgisk avdelning 

Kvalitativ design med 
fokusgrupper 
 

25 
(0) 

Semistrukturerade 
intervjuer med öppna 
frågor i fyra 
fokusgrupper.  
Kvalitativ 
innehållsanalys 

Det framkom hinder att lindra 
postoperativ smärta som 
relaterade till hög 
arbetsbelastning 

Hög 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Bilaga 4 
Tabell 4 
Översikt av datareduktion 

Författare Kön 
kvinna 
(Man) 

Ålder 
Högsta 
(Lägsta) 

Arbetserfarenhet 
Högsta 
(Lägsta) 

Avdelning Mätinstrumen
t 

Variabler som mäts 

Sig 

Sig 

Kön Ålder Yrkeserfare
nhet 

Attityder Kunskap Hinder Utbildning  

Abdalrahim et 
al. 

45 
(20) 

>50 
(20) 

>20 
(<1) 

Kirurgisk avdelning     X X X X P<0,05 

Carlson 412 
(31) 

   PPA-NPQ X X X  X  X  

Gleeson et al. 34 
(2) 

  Ortopeden och 
Gynekologi/Urologi 
avdelning 

     X  x P<0.05 

Kiekkas et al.  167 
(15) 

55 
(23) 

34 
(1) 

Kirurgisk avdelning, 
Ortopeden, ÖNH, 
Gynekologi och 
Neurologiavdelning 

KASRP-P X X X X X   P<0.05 

Medrzycka-
Dabrowska et 
al. ** 

1530 
(72) 

62 
(21) 

42 
(1) 

Kirurgiska avdelning APEPP     X X X P<0.05 

Medrzycka-
Dabrowska et 
al. ** 

1228 
(72) 

21 
(62) 

1 
(72) 

Kirurgiska avdelning, 
Ortopediska 
avdelning och 
Onkologen 

APEBPQ     X X X P<0,05 



 
 

** Mixad metod 

Rantala et. ** 317 
(14) 

  Kirurgisk 
avdelning 

 X X    X X P<0.05 

Shoqirat et al. 59 
(61) 

>30 
(<30) 

>5 
(<5) 

Kirurgisk 
avdelning 

 X X X X X X  P<0.05 
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