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Abstract 
 
Inledning: För många äldre höftopererade är smärta en vanlig postoperativ 
komplikation som kan leda till sämre rörlighet, försämrad livskvalité och högre 
dödlighet. Syfte: Litteraturöversiktens syfte var att belysa faktorer av betydelse för 
smärtlindringen av höftopererade patienter ur sjuksköterskans och patientens 
perspektiv. Metod: Tio vetenskapliga artiklar av kvantitativ och kvalitativ design 
valdes ut som berörde området, granskades och ställdes samman till en 
litteraturöversikt. Resultat: I resultatet bildades fyra teman; Sjuksköterskans attityder 
till smärta, Kunskaper om smärtlindring, Patienters attityder till smärta och 
smärtbehandling samt Kommunikationssvårigheter. Attityder hos sjuksköterskan 
påverkade smärtlindringen, olika behandlingsstrategier var olika praktiskt användbart 
vid smärtlindring, kunskap hos sjuksköterskan påverkade smärtlindringen, patienters 
attityder resulterade i att smärtstillande sällan gavs, biverkningar påverkade att 
patienter avstod smärtlindring, samt att kommunikationen mellan olika grupper 
påverkade smärtlindringen. Diskussion: Första intrycket påverkar patienters 
mottagande av sjuksköterskans attityder, olika behandlingsstrategier kräver mindre tid 
och ger olika smärtlindring, rätt kunskap kan vara en faktor vid smärtbedömning, 
myter är en fortsatt orsak till bristfällig smärtbehandling, rädsla för biverkningar kan 
orsaka otillräcklig smärtbehandling, personer med demens skall bedömas med 
korrekta verktyg, samt att bristande kommunikationen kan leda till sämre 
smärtlindring. Slutsats: Viktiga faktorer som påverkar smärtan framkom i studien. 
Mer forskning måste till för att finna fler faktorer av betydelse som vilken information 
som påverkar smärtlindringen. 
 

Nyckelord: Höftfrakturer, Ortopedisk omvårdnad, Postoperativ smärta, Vårdarbete,  
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INLEDNING 
Behandling av postoperativ smärta är ett av den moderna medicinens absolut 

viktigaste områden och kunskapen om smärta och smärtlindring har ökat sedan 1960-

talet. Smärta är fortfarande ett betydande problem trots de stora framgångar 

vetenskapen gjort. Postoperativ smärta är mest tydlig i anslutning till operationen och 

avtar sedan successivt. Åtskilliga faktorer påverkar smärtupplevelsen där kvalitén på 

den postoperativa omvårdnaden är en viktig faktor (Haegerstam, 2008, s. 9, 181; 

Narinder 1999, s. 5, 25). Begreppet faktorer betyder medverkande omständighet eller 

kraft och är en viktig beståndsdel. (Malmström, Györki och Sjögren 2006, s. 145) 

BAKGRUND 

Äldre svarar för en större del av olycksfallen i dödsorsaks- och slutenvårdsstatistiken. 

Fallolyckor drabbar främst kvinnor och ökar med stigande ålder. Det är fem gånger 

vanligare att drabbas i åldersgruppen 80-84år än i en grupp med åldern 65-69år. 

Vanligaste platsen för fallolyckor är inomhus och på sjukhem. Fallskador utgör en av 

samhällets mest omfattande folkhälsoproblem. Det beräknas att 18 000 höftfrakturer 

inträffar per år på grund av benskörhet. Bara hälften av patienterna med 

höftbensfraktur återfår sin fulla rörlighet ett år efter frakturen. Höftfrakturer medför 

ofta utdragna svåra smärtor. (Folkhälsoinstitutet 2003).  

”Smärta är en obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse relaterad till verklig 

eller potentiell skada eller beskriven i termer av sådan skada” (Haegerstam 2008. s. 

39).  Norrbrink och Lundeberg (2010, s. 52) definierar postoperativ smärta som 

smärta som uppstår i direkt anslutning till ett kirurgiskt ingrepp. Smärtan orsakas av 

vävnadsskada och den inflammatoriska processen. Smärta efter en fraktur delas in i 

tre faser. Den första smärtfasen kallas traumafasen som kännetecknas av rörelser i 

frakturområdet. Smärtan intensifieras vid rörelse och avtar när rörelsen avstannar. 

Efter någon timme övergår smärtan till nästa fas, inflammationsfasen. Denna fas 

kännetecknas av ökad smärtkänslighet då tryckökningen i vävnaden leder till 

ihållande smärta och molande värkkaraktär. Efter något dygn övergår denna till fas 

tre, läkningsfasen då inflammationen avtar och den ihållande och molande smärtan 

upphör (Haegerstam 2007, s. 142-143). 
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Sjuksköterskan har en central roll i den postoperativa vården. Förutsättningarna att 

bedöma den postoperativa smärtan hänger samman med kunskap om patienten. Det är 

viktigt att ha ett helhetsperspektiv i omvårdnadsarbetet där smärta och 

smärtbehandling är en del av helheten (Allvin & Brantberg 2010, s. 247-248). 

Manias, Botti och Bucknall (2002) menar att sjuksköterskans uppmärksamhet på 

patienters signaler är viktigt för en effektiv smärtlindring. Socialstyrelsen (2003) har 

gjort en sammanställning av existerande forskning och kommit fram med riktlinjer för 

sjuksköterskan vid behandling av patienter med höftfrakturer. De skriver att fortsatt 

tillsyn av patienten med hänsyn till smärtlindringsbehovet bör ske. 

Sjukhusavdelningen bör ha en planläggning för adekvat smärtbehandling under hela 

vårdförloppet med hänsyn till patienters skiftande individuella förutsättningar. Vidare 

skriver Socialstyrelsen att smärteffekten av medicinering hos patienten bör följas och 

dokumenteras med adekvata verktyg t.ex. VAS-skalan.  

 

Lucas (2008) gjorde en sammanställning av sjuksköterskans postoperativa arbete. 

Adekvat smärtlindring är en central del i sjuksköterskans arbete men är också viktigt 

för att kunna mobilisera patienter så fort som möjligt. Lucas skriver vidare att det är 

viktigt för sjuksköterskan att känna till fördelar och bieffekter med vilken typ av 

analgetika som använts. Walker (2012) skriver att smärtbedömning och effekten av 

analgetika skall utföras regelbundet av sjuksköterskan i ett tidigt postoperativt skede. 

Vidare menar Walker att långvarig postoperativ smärta kan leda till högre dödlighet 

och sjuklighet, ökad vårdtid och ökade kostnader för sjukvården.  

 

Shyu, Chen, Chen, Wu och Su (2009) har i en studie studerat hur smärta påverkar 

livskvalitén hos patienter som hade genomgått en höftoperation. Studien fokuserade 

på hur patienter med olika grader av smärta hade för livskvalité ett år efter 

utskrivning. Sex grupper jämfördes, allt ifrån ingen smärta till svår smärta. De fann 

ett samband mellan smärta och livskvalitet. Gruppen med ingen smärta till mild 

smärta hade bäst ökning av livskvalité under det första året än gruppen med svårt 

smärta.   

 

För många äldre höftopererade är smärta en vanlig postoperativ komplikation som 

leda till sämre rörlighet, försämrad livskvalité och högre dödlighet. Det är viktigt att 

skapa en samlad bild av vilka faktorer som kan påverka smärtlindringen hos 
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patienten. Om inte faktorerna tydliggörs finns risk för onödigt lidande och försämrad 

omvårdnad för patienter.  

SYFTE 
Litteraturöversiktens syfte var att belysa faktorer av betydelse för smärtlindringen av 

höftopererade patienter ur sjuksköterskans och patientens perspektiv  

METOD 

Design 

En litteraturöversikt görs för att få en överblick på forskningen som redan är studerat 

inom ett speciellt område. Utformningen med en litteraturöversikt är att all data 

grundar sig på primärkällor i form av publicerade vetenskapliga artiklar. 

Utformningen bör innehålla bestämda sökkriterier utifrån syfte, frågeställningar, 

inklusions- och exklusionskriterier. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar bör 

användas för att studera problemet ur olika perspektiv och på så sätt få en bättre 

helhetsbild (Axelsson 2008, s.173-174). 

Litteratursökning  

Resultatet i litteraturöversikten består av vetenskapliga originalartiklar som 

påträffades via databaserna Cinahl och PubMed. Litteratursökningen gjordes från 

2011-08-29 till 2012-10-25. Sökorden valdes för att överensstämma med litteratur-

översiktens syfte.  

Vedertagna Meshtermer: ”Nursing”, ”Orthopedic Nursing” Pain, Postoperative”, 

”Pain”, ”Pain releif”, ”Hip Fractures”, och ”Hip”, användes för sökning i PubMed. 

Frisökningar gjordes i CINAHL med sökorden: ”Nursing”, ”Postoperative pain”, och 

”Hip Fractures”. Försök gjordes via CINAHL headings; ”Postoperative pain”, ”Hip” 

och ”Nursing management” utan tillfredställande resultat. De databaser som användes 

och avgränsningar som gjordes för respektive sökning kan ses i tabell 1. 
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Tabell 1 Litteratursökning 

 
*Antal förkastade efter läsning av titel 

**Antal förkastade efter läsning av abstrakt 
***Antal förkastade efter kvalitetsbedömning  

 

I sökning 2011-08-29 hittades en artikel som senare förkastades efter granskning i 

referenslistan hittades dock en artikel som senare efter granskning inkluderades. En 

sökning på titeln gjordes i PubMed där artikeln återfanns.  

Urval  

En initial sökning gjordes i Cinahl utan avgränsningar för att undersöka antal träffar, 

därefter sattes 10 år som avgränsning för att minska ner antal träffar i kommande 

sökningar.  Inklusionskriterierna var; vetenskapliga artiklar som publicerats i 

vetenskapliga tidskrifter mellan åren 2003 till 2013, hade en struktur bestående av 

Databas/ 
Datum 

Avgräns-
ningar 

Sökord Antal 
träffar 

Förkastade Inkluderad  
i resultatet 

Cinahl 2011-
08-29 
 

- Nursing AND 
Pain, 
Postoperative 
AND Hip 
Fractures 

31 *17 
**11 
 

3 

Pubmed 2012-
10-03 

Publication 
dates 10 
years 

Nursing Care 
AND pain, 
postoperative 
AND Hip  

63 *39  
**19 
***2 

3 
 

PubMed 
2011-09-07 

Publication 
dates 10 
years 

Orthopedic 
Nursing AND 
Pain 

109 *69 
**37 
***1 
 

2 
 

PubMed 
2012-10-25 

Publication 
dates 10 
years 

Nursing AND 
pain relief AND 
hip 

23 *6 
**12 
***3 

2 
 

Pubmed 
2011-08-29 

Manuellsök
ning efter 
träff i 
referenslist
an hos 
artilkeln:  
”Lack of 
opiod 
aministrati
on in older 
hip fracture 
patients, 
2003” 

A comparison of 
pain and its 
treatment in 
advanced 
dementia and 
cognitively intact 
patients with hip 
fracture, Morrison 
(2000)” 

1 0 1 

     Totalt 10 
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introduction, methods, results, discussion, var originalartiklar och stämde överens 

med syftet. Exkluderingskriterier var Review artiklar. Även artiklar som berörde 

andra områden som kirurgi exkluderades med hänsyn till syftet. Vid artikelsökningen 

gjordes ett första urval utifrån artikelns titel för att bedöma artikelns användbarhet. 

Vidare lästes abstrakt för att jämföra med inklusionskriterierna och litteratur-

översiktens syfte. Artiklarna som uppfyllde kraven valdes ut för vidare 

kvalitetsgranskning. 

Kvalitetsgranskning 

Axelsson (2008, s. 174) skriver att det finns olika protokoll och modeller för 

bedömning av kvalitativa och kvantitativa studier. Modellen finns till för att hjälpa 

granskaren att bedöma trovärdigheten på det som skall granskas. 

Till hjälp att granska artiklarnas vetenskaplighet användes Carlsson och Eimans 

(2003) (Bilaga 1 & 2) granskningsmall där artiklarnas olika delar betygsätts på en 

skala mellan 0 och 3 poäng. Totalt kunde poängen bli 48 för en kvalitativ artikel och 

47 för en kvantitativ artikel. Frågan om lungcancer exkluderades pga. ingen relevans 

till arbetet. Den nya max poängen blev då 45 för en kvalitativ respektive 44 poäng för 

en kvantitativ artikel. 

Den totala poängen omvandlades till procent där >80% betyder grad I, 70-79% grad II 

och 60-69% grad III. Procenttalet avser att åskådliggöra vetenskapligheten av artikeln 

där grad I är den högsta och grad III den lägsta (Carlsson & Eiman, 2003). Artiklar 

som hade minst grad II blev inkluderade i resultatet. Av 20 valda artiklar valdes totalt 

tio ut för ytterligare djupanalys då tio artiklar inte hade tillräckligt hög 

vetenskaplighet eller var Review artiklar.  (Bilaga 1 & 2). 

Analys 

Resultatet baseras på totalt tio artiklar varav sex kvantitativa och fyra kvalitativa. 

Artiklarna skrevs ut på A4papper för analysen. De valda artiklarna lästes först 

upprepade gånger för att få en helhet om innehållet. Därefter lästes texten igenom 

långsamt och nyckelfynd (Tabell 2) ströks under med en blyertspenna. Syftet fanns 

hela tiden nedskrivet på en lapp bredvid artiklarna för att lättare kunna identifiera 

nyckelfynden. Texten delades sen in i två grupper, sjuksköterskans- och patientens 

perspektiv. De understrukna nyckelfynden skrevs över ordagrant och överfördes 

digitalt till Word. Bearbetningen och jämförelse påbörjades för att finna likheter 
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mellan texterna och fyra teman bildades ur dessa två grupper: Sjuksköterskans 

attityder till smärta, Kunskaper om smärtlindring, Patientens attityder till smärta och 

smärtbehandling och Kommunikationssvårigheter.  Kommunikationssvårigheter fick 

bestå av blandade perspektiv. Stor vikt har lagts på artiklarnas resultatdel.   

Backman (2008, s. 29) skriver att syftet att organisera data är att få en lättare 

överskådlighet och kunna arbeta mer systematiskt. Innebörden med en analys är att 

data återges som tolkningsbar för granskaren så att resultatet kan relatera till tidigare 

problemställning. 

 

Tabell 2. Exempel på analysprocessen 

 

Etiska överväganden 

Innan en litteraturöversikt inleds bör ett etiskt övervägande finnas med enligt 

Forsberg och Wengström (2013, s.69-70). De inkluderade artiklarna bör ha blivit 

granskad av en etisk kommitté eller haft en noggrann redovisning av etiska 

övervägande. Författarna skriver vidare att alla resultat bör redovisas även om det går 

emot forskningsfrågan. Ett oetiskt agerade enligt Forsberg och Wengström (2013) 

vore att bara presentera artiklar som stöder forskarens egna åsikter. 

 

Stor vikt har lagts på att alla artiklar i resultatet har granskats och godkänts av en etisk 

kommitté eller en sjukhusledning. Artiklarna har översatts och redovisats utan 

avsiktlig vinkling, allt för att kunna bevara ursprungsinnehållet.  

 
 

Författare Kondensering av artikels resultat Tema 

Titler at al. (2003) Svårigheter att kontakta läkare om vilken 
typ eller dos av analgetika rapporterades 
som det största hindret 
 

Kommunikations-svårigheter 

Hallström och 

Elander (2000) 

Biverkningar från smärtbehandlingen var 
inte ovanligt, t.ex. hallucinationer, som 
fick patienterna att avstå från 
smärtlindring. Biverkningarna upplevdes 
som värre än smärtan  

Patienters attityder till smärta 

och smärtlindring 
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RESULTAT 
 
Tabell 3 Översikt av teman  
 

 

 

 

 

Sjuksköterskans attityder till smärta   

I en studie av Joelsson, Olsson och Jakobsson (2009) undersöktes hur patienter 

upplevde smärta och smärtlindring. Det framkom att sjuksköterskor påverkade 

patienters smärtupplevelse i det postoperativa skedet. Majoriteten av patienterna 

betonade sjuksköterskornas vänliga och hjälpsamma attityder som smärtlindrande. 

Niemi-Murola at al. (2007) skriver om sjuksköterskors attityder till smärta. 

Majoriteten av de tillfrågade hade en positiv attityd till att mäta smärta. I studien fick 

sjuksköterskor svara på olika påståenden om smärta. Påståendena var rangordnade 

från: “Håller inte med“(1) till “Håller helt med”(5). Resultatet visade att 

sjuksköterskan håller med om betydelsen av att uppmuntra patienter att rapportera sin 

smärta (4,19), och att ingen patient skall lida av postoperativ smärta (4,48).  Ett värde 

på (4.07) redovisades vid frågan om patienten var expert på sin egen smärta. 

Lindley, Petano och Gargiulo (2009) visade i en studie två olika sätt att administrera 

analgetika och vilken metod som sjuksköterskan föredrog. De två systemen var ett 

transdermal fentanyl system och en patientkontrollerad PCA pump. Resultatet visade 

att majoriteten av sjuksköterskorna mer tyckte om att använda det transdermala 

systemet som sjuksköterskorna upplevde var enklare att använda, var mindre 

tidskrävande och gav mer praktisk postoperativ smärtlindring än PCA-pumpen. 

Vidare skriver författarna att konsekvenserna för omvårdnaden blir att sjuksköterskan 

får mer tid över till patienter och deras behov.  

  

 Sjuksköterskans attityder till smärta 

 Kunskaper om smärtlindring 

 

 Patientens attityder till smärta och smärtbehandling 

 Kommunikationssvårigheter 
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Kunskaper om smärtlindring 

En studie gjordes i hur undersköterskor och sjuksköterskor som jobbade på en 

ortopedisk klinik bedömde postoperativ smärta på patienter. Vid genombrottssmärtan 

bedömde sjuksköterskan smärtan lägre än undersköterskan. Under 24 timmar var 

sjuksköterskans bedömning av smärtan högre än undersköterskans (Bååth et al. 2009). 

Även Matthews och Malcom (2007) jämförde två gruppers bedömning där grupp ett 

var sjuksköterskor som jobbar inom den ortopediska enheten och deltagit i, samt 

slutfört ett träningsprogram i smärthantering. Grupp två var en grupp sjuksköterskor 

som jobbat inom olika områden och som hade deltagit i samma program men inte 

slutfört den. Resultatet visade att det inte var någon specifik skillnad i hur de två 

grupperna bedömde smärta.   

Patienters attityder till smärta och smärtlindring 

Hallström at al. (2000) skriver att patienterna med höftfrakturer i deras studie ofta 

uppförde sig passivt till den smärta de upplevt. Attityderna som patienterna hade var: 

”Man måste ha lite smärta” och ”jag måste tolerera det”. Smärtan gjorde att 

patienterna undvek att röra på sig. Det framgick i studien att patienterna inte ville 

störa personalen och be om hjälp. Vissa patienter försökte dölja sin smärta där en 

patient berättade ”Jag står inte ut längre”, men när sjuksköterskan frågade vidare om 

smärtan var svaret: ”Det är inte för dåligt”. Resultatet visade att patienterna inte alltid 

uppmärksammade sjuksköterskan på sin smärta och det resulterade i att smärtstillande 

sällan gavs. Liknande resultat fann Hommel, Kock, Persson och Werntoft (2012) i 

deras studie som undersökte patienters attityder av smärtlindring efter en höftfraktur. 

Patienterna ansåg att smärtlindringen som gavs var tillräcklig men de hävdade 

fortfarande vara i svår smärta. De förklarade sin acceptans av smärtan genom att 

hävda att de trots allt varit med om ett stort trauma och patienternas förväntningar var 

då att det skulle vara smärtsamt. Patienterna påstod att eftersom det ständigt gavs 

medicin så borde det vara tillräckligt mot smärtan. 

  

Aubrun at al. (2003) gjorde en studie där de jämförde unga människors (medelåldern 

55) och äldres (medelålder 76) behov av morfin efter en höftoperation. Resultatet 

visar att det fanns ett samband med mängd intrakutan injektion av morfin och åldern. 

Äldre patienter upplevde att de behövde mer mängd morfin än de yngre. Resultatet 

visar även att det inte fanns något samband med intravenösa mängder morfin och 
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åldern. 

Hallström at al. (2000)  menar att biverkningar hos patienter som gavs smärtstillande 

medicin inte var ovanligt. Hallucinationer förekom och förorsakade att en patient helt 

avstod från smärtlindring.  Patienterna upplevde biverkningarna som värre än själva 

smärtan. Även Hommel at al.(2012) visade i sin studie att patienter var rädda för 

biverkningar om de tog för mycket mediciner. 

Kommunikationssvårigheter 

Morrison och Sui (2000) tar i sin studie upp hur två patientgrupper med höftfrakturer 

ordinerades smärtlindrande medicin postoperativt. Grupp ett bestod av patienter som 

var kognitivt stabila och grupp två bestod av patienter med en demensdiagnos. Båda 

grupperna bedömdes med en femgradig numerisk bedömningsskala (NRS). 

Resultaten visade att 76 % i den dementa- och 83 % i den kognitivt stabila gruppen 

inte hade en stående ordination på analgetika (opioder och icke-opioder) under deras 

sjukhusvistelse. Under de tre första postoperativa dagarna rapporterade 67 % av 

patienterna i grupp ett svår till mycket svår smärta medan det inte gick att skatta 

smärtan i grupp två. Patienter med måttlig till svår smärta var 50 % i grupp ett medan 

det inte gick att skatta värdet i grupp två. Den dagliga dosen morfin var dubbelt så 

hög i den kognitiv stabila gruppen än i gruppen med demens. Även Titler at al. (2003) 

visade i sin studie skillnad på smärtlindring mellan en dementgrupp och en icke 

dement grupp där den dementa gruppen mottog 25 % mindre morfin än den icke 

dementa gruppen. I en annan studie av Hallström at al. (2000) visades att 

kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienterna var oklar. Sjuksköterskorna 

förväntade sig att patienterna skulle begära smärtstillande medel när de hade smärta 

medan patienterna hade inställningen att personalen var experter på deras smärta och 

att de mottog optimal smärtlindring. 

Även Titler at al. (2003) beskriver kommunikationssvårigheter men inom en 

personalgrupp på ett sjukhus. Studien syftade att undersöka vilka hinder som påverkar 

sjuksjuksköterskans smärtlindring av patienter med höftfrakturer. Det största hindret 

som sjuksköterskan upplevde var svårigheter att kommunicera med läkare när en dos 

eller typ av analgetika skulle omprövas. Även svårigheter att kontakta läkare 

upplevdes som ett stort hinder för sjuksköterskan. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Ämnet smärta har alltid intresserat mig och under praktiken på ortopeden växte mitt 

intresse. Det fanns redan där ett problem med att få patienter smärtfria. Därför fanns 

det underlag till att lyfta ämnet i en litteraturöversikt. Jag började med att läsa artiklar 

som var relevanta för ämnet.  

 

I urvalsprocessen var det tänkt att artiklarna skulle vara 10 år gamla eller nyare. Vissa 

artiklar som hittades var äldre än 10 år och motiveringen att ha med dessa var att de 

berörde mitt syfte samt att vetenskapligheten var god. Tanken med att tidsramen 

skulle vara på 10 år kan på ett sätt bidra till att aktuell forskning belystes men också 

exkludera viktiga fynd som gjorts senare än 10 år. En styrka med artiklarna är att det 

geografiska ursprunget skiljer sig från varandra. Genom att ha en så stor spridning 

som möjligt får det en mer generaliserad bild av smärta och hur den hanteras i olika 

länder. Ett mål som fanns var att ha lika många kvalitativa som kvantitativa artiklar då 

en blandning skulle ge en bild av två olika vetenskapliga synsätt. En styrka med 

litteraturöversikten var att det nästan blev en balans mellan de två. Allt eftersom 

sökningarna fortgick och olika sökord testades började samma artiklar dyka upp som 

vid föregående sökningar. Detta såg jag som en styrka då vidden av sökningarna 

resulterade i samma sorts artiklar. En tanke och även en styrka vid sökningarna var att 

inte förbigå resultatet och tänka på möjliga faktorer som kunde påverka 

smärtlindringen. En svaghet var fåtalet artiklar som hittades. Sökordet postoperative 

pain hade kunnat exkluderas för att få med preoperativa studier. Dock hade 

spridningen blivit större. 

 

I kvalitetsgranskningen valdes artiklar med grad I och grad II ut och lästes mer 

ingående. Valet att inte ha med artiklar med grad III ser jag som en styrka och tecken 

på hög vetenskaplighet. Några artiklar har tillkommit efterhand, därefter det långa 

tidsspannet. En svaghet när artiklarna skulle granskas var att exkluderade patienter 

med lungcancerdiagnos och inte ersätta de med höftopererade patienter.  

I analysen var en styrka att dela upp artiklarna i två perspektiv för att lättare kunna 

överblicka innehållet. En tanke och en styrka var att utgå från resultatdelen och inte 

diskussionen. Detta medför att behålla objektiviteten på innehållet. 
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Resultatdiskussion 

Syftet var att belysa faktorer som kan vara av betydelse för sjuksköterskans 

smärtlindring för höftopererade patienter ur sjuksköterskans och patientens perspektiv 

något jag anser är uppnått.   

Utifrån resultatet framkommer det att sjuksköterskans hjälpsamma och vänliga 

attityder upplevdes som smärtlindrande för patienterna. Motsatta resultat påvisar 

Chung (2003) och Liu där de inte fann något samband mellan försökspersonernas 

tillfredställelsenivå och attityder hos vårdpersonalen. Jag anser att det är viktigt hur 

sjuksköterskan presenterar sig för patienten den första gången. Ställs standardiserings-

frågor så försvinner patienten som person vilket även Nielsen (2008) styrker men 

även att det kan påverka patientens mottagande av sjuksköterskans attityder. Från 

resultatet kom det fram att sjuksköterskan upplevde fentanylmetoden som mindre 

tidskrävande och gav mer praktisk smärtlindring före PCA-metoden. Samma resultat 

påvisar Minkowitz, at al. (2007) där både sjuksköterskor och patienter upplevde 

fentanylmetoden som bättre före PCA. PCA- metoden kräver mer övervakning och tid 

av tränad vårdpersonal vilket även Narinder (1999) styrker. Mer tid till annan 

omvårdnad är då förklarligt att sjuksköterskorna i resultatet tycker. 

I resultatet framkommer det att sjuksköterskan bedömde smärtan annorlunda än 

undersköterskan. Liknade fynd skriver Hall-Lord, Larsson och Steen (1998) om, där 

de även där visar på att sjuksköterskan bedömde patienternas smärta annorlunda 

gentemot undersköterskan. Resultat visar även på att ingen skillnad i bedömning 

förekom mellan två grupper. Trots det kan rätt kunskap vara en faktor som påverkar 

utfallet när en patients smärta ska bedömas vilket även Hawthorn och Redmond 

(1999) styrker då de skriver att otillräckliga kunskaper påverkar sjuksköterskans 

förmåga att fatta korrekta beslut, som kan leda till underskattande av intensiteten i 

patientens smärta och överskatta behandlingseffekterna. Eftersom sjuksköterskan är 

en central del runt patienten är det viktigt för sjuksköterskan att hålla sig uppdaterad 

om postoperativ smärta för att kunna erbjuda en effektiv och säker vård, vilket även 

Narinder (1999, s, 159) styrker. 

Det framgår i resultatet att patienters attityder påverkar smärtlindring. Liknade 

resultat skriver Idvall, Bergqvist, Silverhjelm och Onosson (2008) när de skriver om 

hur patienters tidigare erfarenheter av smärta påverkar hur de såg på smärta och 



	  
	  

	   12	  

smärtlindring samt vilka förväntningar patienten hade på den stundande situationen. 

Attityder kommer från tidigare erfarenheter av smärta, har patienten haft en dålig 

erfarenhet påverkas attityden i samma riktning. Därför kan det vara bra för 

sjuksköterskan att slå hål på myter som ”man måste ha lite smärta” eller jag måste 

tolerera det”. Vilket Narinder (1999, s10) menar när han skriver att myter och som 

”ingen har tagit skada av lite smärta” fortsätter vara en orsak till bristfällig 

postoperativ smärtbehandling. Enligt resultatet är åldern en faktor som påverkar 

behovet av morfin. Motsatta resultat redovisar Aubrun, Salvi, Coriat och Riou (2005) 

där de inte fann något samband mellan ålder och ett morfinbehov. Med stigande ålder 

förändras kroppen vilket ger minskad muskelmassa och ökad mängd kroppsfett samt 

försämrad lever och njurfunktion, vilket Norrbrink och Lundeberg (2010, s. 158) 

styrker. Det är därför viktigt att ha i åtanke att dessa förändringar kan påverka 

läkemedlets effekt på den åldrande människan.  

Biverkningar hos patienter framkom i resultatet som en faktor som påverkade 

smärtlindring. Även Mavridou, Dimitrou, Manataki och Arnaoutoglou (2012) visar på 

att patienter har rädsla för postoperativ smärta. Liknade resultat påvisar Willson 

(2000) där sjuksköterskor på nattskiftet undvek att ge opioder med rädsla för 

biverkningar. Rädsla är en naturlig reaktion på något man saknar kunskap om. Linton 

(2005 s, 109) skriver att smärtrelaterad rädsla kan ha en starkare relation med 

funktionsproblemet än smärtan i sig. Även Narinder (1999 s, 9) skriver att rädsla för 

biverkningar kan orsaka otillräcklig smärtbehandling. 

Utifrån resultatet framkommer det att smärtan var svår att bedöma i demensgruppen 

samt att den gruppen mottog mindre mängd morfin än gruppen utan demens. 

Linkande resultat skriver Norrbrink och Lundeberg (2010) då de anser att dementa är 

en patientgrupp som är svårt att diagnoserna smärta på. Motsatta resultat redovisar 

Rantala, Kankkunen, Kvist och Hartikainen (2012) där majoriteten av 

sjuksköterskorna tyckte att smärtlindringen hos dementa var tillräckliga. Många 

faktorer spelar in, t ex kommunikationssvårigheter hos patienten men troligen är 

användandet av bara NRS en stor faktor till att patienterna blir felbedömda och fick 

mindre smärtlindring. Enligt gällande riktlinjer (URL 1) skall patienter som är 

dementa och har svårigheter att använda självuppskattningsskalor bedömas utifrån 

beteende. Användning av NRS eller VAS skall inte ses som ett universellt 
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bedömningsverktyg utan måste bedömas från fall till fall. Dock ska tilliten till en 

metod inte vara helt absolut. Detta poängterar även Werner och Leden (2010) när de 

skriver att beteendeskalor skall användas med försiktighet till personer med nedsatt 

kognitivförmåga då smärtupplevelsen kan feltolkas.  

Kommunikationen mellan läkare och sjuksköterskan samt kommunikationen mellan 

patient och sjuksköterskan kom i resultatet fram som ett hinder för smärtlindring. 

Liknade resultat redovisar Powell och Davies (2012) då de beskriver att 

sjuksköterskan också upplevde svårigheter att kommunicera med läkare och att 

kommunikationen runt patientens smärta inte var effektiv. Även Thomas, Sexton, 

Robert och Helmreich (2003) finner liknade resultat i sin studie där sjuksköterskor 

hade svårigheter att kommunicera med läkare. En bristande kommunikation mellan 

två viktiga grupper i ett vårdteam kan medföra att patienterna får vänta längre på 

smärtlindring och därmed kan lidandet öka. Kristoffersen, Nordvedt och Skaug (2006 

s, 209) menar att sjuksköterskans samverkan med läkare är ett av de viktigaste 

samarbetena när det gäller patientens hälsotillstånd, diagnostik och läkemedel till 

patienten. När det gäller patienter är en trolig missuppfattning hos sjuksköterskan att 

vårdpersonalen är experter på patienters smärta vilket även Narinder (1999 s, 10) 

styrker. 

SLUTSATS 

Denna litteraturöversikt har gett mig en bredare inblick och ökad förståelse för ämnet 

Den här litteraturöversikten kan vara till stöd för hur sjuksköterskor inom ortopedin 

kan tänka runt postoperativa smärta samt vilka faktor som faktiskt påverkar smärtan. 

Viktiga faktorer som: betydelsen att ha rätt kunskap att bedöma smärta, att attityder 

(både sjuksköterskans och patienters) påverkar smärtlindring, att en bra 

kommunikation är en självklarhet för god omvårdnad samt att obehag för 

biverkningar påverkar smärtlindringen har belysts.  

 

Helt klart är att postoperativ smärta fortfarande är ett stort problem i dagens samhälle 

trots fortsatt forskning. Därför finns det behov för ledning och chefer på sjukhusen att 

se över sina rutiner. Mer omvårdnadsforskning inom ortopedin behövs för att få fram 

flera faktorers påverkan på smärtlindringen. Forskning som jag anser saknas är hur 

pre operativa information påverkar den postoperativa smärtan inom den ortopediska 
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verksamheten. Det kan vara av intresse att titta på vilken sorts information som 

påverkar smärtlindring för sjuksköterskans fortsatta arbete. 
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Författare/Årtal/La
nd 

Studiens syfte Design/Intervention/ 
Instrument 

Deltagare 
(bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Vetenskaplighetsgra
d 

Aubrun, Bunge, 
Langeron, Saillant, 
Coriat, Riou (2003) 
Frankrike 
 

Syftet med studien var 
att studera 
morfinbehovet hos 
patienter som 
genomgick total 
höftplastik 

Kvantitativ design. 
Intravenös morfin 
administrerades via 
bolus var fjärde 
timme under ett dygn. 
Smärta mättes med 
VAS, tröskel för 
morfin var 30 på en 
100gradig skala. Två 
grupper där en yngre 
och äldre jämfördes. 

n=329 (bortfall 4 %, 
11st) 

t-test, ANOVA, chi2, 
NCSS 

Resultatet visar att 
den intravenösa 
morfin 
administreringen inte 
hade någon 
signifikant skillnad 
mellan grupperna, 
dock hade den 
subkutana 
administreringen en 
relation. 

II 

Bååth et al. (2010) 
Sverige 

Syftet med studien var 
att beskriva och 
jämföra registrerade 
och rekryterade 
sjuksköterskors 
bedömningar av post-
operativ smärta, risk 
för undernäring och 
trycksår hos patienter 
med höft-fraktur.  
 

Kvantitativ design. 
En tvärsnittsstudie 
användes där en grupp 
registrerade 
sjuksköterskor (RN) 
jämfördes med en 
grupp undersköterskor 
(EN).  

n=77 Statistiks analys Resultatet visade att 
det finns en skillnad 
mellan RN och EN:s 
bedömning av 
patienters 
postoperativa smärta, 
undernäring och 
trycksår.  

I 

Hallström, Elander & 
Rooke (2000) 
Sverige 

Syftet med studien var 
att undersöka 
patienters upplevelser 
av vård i samband 
med höftfraktur. 

Kvalitativ design 
Observationer och 
intervjuer 
genomfördes med 
patienterna eller deras 
anhöriga. 
Informationsblad till 
sjuksköterskor. Fyra 
månader efter 

n=9 Ostrukturerade 
observationer. 
Intervjuer med öppna 
frågor. 

Resultatet visar att 
många faktorer i 
hälso-och sjukvården 
direkt eller indirekt 
påverkar patienters 
uppfattning om 
kvalitén i vården. 

I 
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frakturen gjordes ett 
uppföljningssamtal 
via telefon. 

Hommel, Kock, 
Persson & Werntoft 
(2012)  
Sverige 

Syftet med studien var 
att belysa patienters 
syn på omvårdnad vid 
behandling av en 
höftfraktur 

Kvalitativ design n=10 Semi strukturerade 
intervjuer 
transkriberades 
ordagrant 

Resultatet visade på 
fyra huvudkategorier, 
väntetider, 
smärta/smärtlindring 
och mobilisering, 
attityder/information 
och trygghet samt 
komplikationer 
 

I I 

Joelsson, Olsson & 
Jakobsson (2009)  
Sverige 

Syftet var att 
undersöka patienters 
upplevelse av smärta 
och smärtlindring 
efter höftledsplastik 

En beskrivande 
kvalitativ design, 
Analysen syftar till att 
hitta mönster i 
patienters upplevelse. 
Smärtan skattades på 
en 10gradig VAS-
skala 

n=15 Ostrukturerade 
intervjuer 

Den postoperativa 
smärtupplevelsen 
präglades av termer 
som tid, olika 
kroppsliga aktiviteter 
och smärtans 
intensitet. Lättnad av 
postoperativ smärta 
var relaterat till 
vårdpersonlen, 
farmakologisk 
smärtlindring samt 
tekniska hjälpmedel. 

I 

Lindley, Pestano & 
Gargiulo (2009) 
USA 

Syftet var att jämföra 
två olika system för 
smärtlindring samt 
vilken metod som var 
minst tidskrävanade 
och mest praktisk för 
postoperativ vård 

Kvantitativ design. 
Kohort studie. 
Sjuksköterskor fick 
svara på ett 
frågeformulär 

n=2610 Frågeformulär som 
bestod av 22objekt 
grupperade efter 3 
delskalor 

Resultatet visar att en 
högre andel 
sjuksköterskor 
föredrog fentanyl 
metoden före PCA 
metoden 

I I 

Matthews, Malcolm 
(2007) 
Irland 

Syftet med studien var 
att undersöka om 
sjuksköterskor som 

Kvalitativ design. En 
prospektiv studie 
jämförde kunskap om 

n=65 Frågeformulär 

 

Resultatet från 
undersökningen 
visade att det inte 

I 
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arbetar i ett 
ortopediskt område 
hade bättre kunskaper 
om smärtlindring 
jämfört med 
sjuksköterskor med en 
rad av kliniska 
bakgrunder.  

smärtlindring och 
attityder hos två 
grupper av 
sjuksköterskor. 
 

fanns någon 
signifikant skillnad 
mellan de båda 
grupperna och det var 
ett underskott i 
kunskap om frågor 
som handlade om icke 
farmakologiska 
metoder för 
behandling av smärta 
och opiod- 
användning i kroniska 
smärttillstånd. Grupp 
ett hade dock en 
högre rätt 
svarsfrekvens i 
vinjetter som 
baserades på den 
dagliga omvårdnaden 

Morrison, Siu (2000) 
USA 

Syftet med studien var 
att granska 
behandlingen av 
smärta efter 
höftfrakturer. 

Kvantitativ design 
Prospektiv 
kohortstudie. 
Telefonsamtal med 
CAM (Confusion 
Assessement Metod) 
användes på gruppen 
kognitiva intakta. 
Personer med en 
historia av demens 
mättes med Reisberg 
global deterioration 
scale för att medverka 
i den dementa 
gruppen. 

n=98 
(bortfall 13 %) Statistiks analys t-test, 

chi2 

Resultatet visade att 
äldre patienter med 
höftfrakturer upplevde 
underbehandling av 
smärta. Dementa 
patienter fick en 
tredjedel så mycket 
opioder som den 
kognitiva intakta 
gruppen. 

I 

Niemi-Murola, Syftet med studien var Kvantitativ design. Ett 102 patienter Statistisk analys, Resultatet visade att I I 
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Pöyhiä, Onkinen, 
Rhen, Mäkelä, Niemi 
(2007) 
Finland 

att kartlägga de 
faktorer som på-
verkar patientens 
tillfredsställelse med 
postoperativ 
smärtlindring. 

frågeformulär med 41 
punkter gavs den 
tredje postoperativa 
dagen till 102 
patienter som 
genomgic k en större 
ortopedisk kirurgi 
eller kärlkirurgi. En 
VAS-skala användes. 
Sjuksköterskor fick en 
enkät om attityder till 
hanteringen av 
smärta. 

(bortfall 24,5 %) 
74 sjuksköterskor 
(bortfall 13,7 %) 

Cronbach’s alpha, 
Kruskal-wallis test. 

80 % av patienterna 
var nöjda med 
smärtlindringen. Det 
fanns en avvikelse 
mellan mängden 
upplevd smärta och 
VAS-mätningen som 
inte beror på 
sjuksköterskornas 
attityder till smärta.  

Titler, Herr, Schilling, 
Marsh, Xie, Ardery, 
Clarke, Everett 
(2003) 
USA 

Syftet med studien var 
att gå tillbaka i 
patientjournaler och 
svara på åtta frågor 
1. Vilka typer samt 
mängder av 
smärtstillande 
administreras under 
de enhet?  

Kvantitativ design. 
Retrospektiv studie 

N=709 
(patientjournaler, 
n=172 (ssk 
frågeformulär) 

Frågeformulär Resultatet visade att 
sjuksköterskor 
upplevde svårigheter 
att kontakta läkare 
samt kommunicera 
med dem vara det 
störta problemet för 
smärtlindring   

I 
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