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Abstrakt
Bakgrund: Tidigare forskning visar att många patienter upplever medelsvår till svår smärta
efter en operation. Sjuksköterskor behöver förstå patienters upplevelse av smärta och med
hjälp av olika mätinstrument göra en bedömning av patienters behov för smärtlindring
Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att belysa sjuksköterskors bedömning av
postoperativ smärta hos inneliggande patienter. Metod: Tio vetenskapliga artiklar, sex
kvalitativa, tre kvantitativa och en mixad har granskats, analyserats och sammanställts i en
litteraturöversikt. Resultat: I resultatet framkom att sjuksköterskors attityd påverkar
bedömningen av smärta och dem lägger stor vikt på att lyckas smärtlindra patienter.
Arbetsbelastningen visade sig vara hög och störningsmoment som ringklockor, telefoner och
familjemedlemmar sågs som faktorer som störde arbetet. Sjuksköterskor hade gemensamma
strategier för att lindra postoperativ smärta, tillexempel som att använda sig av smärtskalor,
observera hur patienter ser ut och vitala parametrar. Diskussion: Sjuksköterskors attityd,
strategi och metod och olika faktorer påverkar bedömning av den postoperativa smärtan.
Många patienter är inte tillräckligt smärtlindrade efter operation och det finns många delar i
sjuksköterskors arbete som måste ändras för att detta ska förbättras. Slutsats: Detta är ett
område där det finns mycket kunskap och forskning, men man behöver skapa strategier för
att använda det i praktiken.
Nyckelord: bedömning, faktorer, omvårdnad, postoperativ smärta, sjuksköterskans attityd.
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Inledning
En stor del patienter som sjuksköterskor vårdar postoperativt har någon form av smärta.
Upplevelsen av smärta är individuell och alla människor har en unik upplevelse och
reaktion på smärta. För att kunna lindra patienters smärta behöver sjuksköterskor göra en
bedömning av smärtan. Bedömningen behövs av flera anledningar, dels som en riktlinje för
läkaren vid ordination av smärtlindrande läkemedel och dels för att sjuksköterskor ska
förstå patienters smärta och kunna utvärdera effekten av läkemedel.

Bakgrund
Tidigare forskning visar att många patienter upplever medelsvår till svår smärta efter en
operation trots smärtlindring (Idvall, Hamrin, Sjöström & Unosson, 2001; Boström, Ramberg,
Davis & Fridlund, 1997; Polomano, Dunwoody, Krenzischek 2008; Moote, 1994).
Det är sjuksköterskors ansvar att bedöma och lindra postoperativ smärta hos patienter
(Buckley, 2000). Det beskrivs att så många som en tredjedel av patienterna är
underbehandlade postoperativt och upplever medelsvår till svår smärta (Svensk Förening
för Anestesi och Intensivvård, 2010; Tocher, Rodgers, Smith, Watt & Dickson, 2012). Ett
annat exempel är Svensson, Sjöström och Haljamäe (2000) som visar att nästan hälften av 200
patienter upplever medelsvår- till svår smärta de första 24 timmarna efter operation. Enligt
Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (2010) ger effektiv postoperativ
smärtbedömning minskat lidande för patienter och minskad risk för postoperativa
komplikationer.

Definition av smärta
Enligt International Association for the Study of Pain (1994) definieras smärta på följande
sätt: ”Smärta är en obehaglig sensorisk och/eller emotionell upplevelse förenad med
vävnadsskada, eller beskriven i termer av sådan skada. Smärtan är alltid subjektiv och kan
uppträda i frånvaro av vävnadsskada”.
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Teoretisk referensram
Joyce Travelbees omvårdnadsteori är en teoretisk referensram som definierar
omvårdnad på följande sätt:
Omvårdnad är en mellanmänsklig process där den professionella omvårdnadspraktiken
hjälper en individ, en familj eller ett samhälle att förebygga eller bemästra upplevelser av
sjukdom och lindande och, vid behov, att finna en mening i dessa upplevelser
(Travelbee, 1971, s. 7).

Travelbee belyser att det är viktigare att förhålla sig till individens upplevelse av sjukdom
och lidande än till sin egna objektiva bedömning. Hon tar upp att lidande är helt och hållet
ett personligt fenomen samt att alla människor reagerar olika på lidande. Det viktigaste
syftet med omvårdnad är att hjälpa människor att finna en mening i sina erfarenheter. För att
uppnå detta syfte behövs en mellanmänsklig relation mellan sjuksköterskor och patienter.
Denna relation grundar sig i en interaktion mellan sjuksköterskor och patienter där två
individer möts på samma nivå och har förståelse för varandra. När denna relation är
etablerad kan patienters omvårdnadsbehov tillgodoses (Travelbee, 1971, s. 119).

Smärtfysiologi
I direkt anslutning till ett kirurgiskt ingrepp uppstår en vävnadsskada som sedan orsakar
smärta postoperativt (Norrbrink & Lundeberg, 2010, s. 51). Nociceptiv smärta upplevs i
samband med vävnadsskada eller irritation av vävnad såsom vid operativa ingrepp.
Smärtan uppstår vid retning av nociceptorer som finns belägna i bland annat hud,
muskulatur, benhinnor och inre organ (Budh et al. 2003; SBU, 2006; Norrbrink & Lundeberg,
2010, s. 60).

Kännetecken för nociceptiv smärta är att man vet exakt när den börjar, vilken orsak den har
och att den kräver stark stimuli för att aktiveras och kallas därför högtrösklig. Smärtan
brukar beskrivas som skärande, tryckande, molande och sprängande (Budh et al. 2003;
Norrbrink & Lundeberg, 2010, s. 25). Smärtupplevelsen är individuell och är varje patients
egen upplevelse. Hos vissa framträder symtom tydligt medan hos andra är det nästan
omärkbart. Smärtan kan därför visa sig olika hos olika patienter. Vid alla typer av trauman
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eller eventuella operationer upplever patienter nociceptiv smärta i det skadade området.
(Rawal, 1999, s. 8-9).

Bedömningsinstrument
Rawal (1999, s. 26) beskriver att det finns instrument som underlättar bedömningen vid
smärta. Det finns två skalor som används vid bedömningen, det är VAS (Visuell Analog
Skala) och NRS (Numerical Rating Scale). VAS är en 10 cm lång horisontell skala för
smärtskattning och anses vara ett instrument med god validitet och reliabilitet.
Rawal (1999, s. 27) beskriver NRS som en annan metod för smärtskattning. Det är en
sifferskala från 0-10 där patienten får välja en siffra som motsvarar smärtintensiteten. Vid
användning av NRS finns inget fysiskt instrument som vid VAS och därför kan det
eventuellt uppstå problem vid språkförbistringar där patienter inte helt förstår
skattningssystemet.

Postoperativ smärta
Det finns en rad olika komplikationer som kan uppstå till följd av bristfällig smärtlindring,
bland annat försämrad lungfunktion, kardiell påverkan, risk för trombembolism samt en
nedsatt gastrointestinal funktion (Rawal, 1999, s. 17,20). Inte minst ökar risken för
psykologiska problem såsom oro, nedstämdhet och sömnsvårigheter samt att patienten kan
få problem med långvarig smärta och förlängd återhämtningstid (Polomano et al. 2008).

Tapp och Kropp (2005) skriver att sjuksköterskor har bättre kunskap i att bedöma smärta än
att använda sig av smärtlindrande läkemedel. De visade god kunskap om att patienter inte
ska behöva uthärda smärta, att patienter bäst kan bedöma sin smärta och att ökad smärta är
orsaken bakom att patienter vill ha ökad smärtlindring. Sjuksköterskor hade däremot
mindre kunskap om att patienter sällan berättar om och rapporterar sin smärta.
Sjuksköterskor behöver därför utbildning inom farmakologi för smärtlindrande läkemedel.

Sjuksköterskors roll och bedömning av smärta
Både läkare och sjuksköterskor är ansvariga för att lindra patienters smärta, men
sjuksköterskor spelar en avgörande roll i bedömning av patienters smärta. Likaså är det
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sjuksköterskors professionella ansvar att förvalta smärtlindringsmetoder och smärtlindrande
läkemedel (Pretorius, Searle & Marshall, 2015). Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning
för sjuksköterskor ska sjuksköterskor uppmärksamma och möta patienters
sjukdomsupplevelse och lidande och så långt som möjligt lindra detta genom adekvata
åtgärder samt kunna kommunicera med patienter och närstående på ett respektfullt, lyhört
och empatiskt sätt. De är viktiga delar i att kunna bedöma och hantera smärta
(Socialstyrelsen, 2005).

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen 1§ (1992:567) ska hälso- och sjukvården avse åtgärder för
att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador.

Young, Horton och Davidhizar (2006) beskriver att förutfattade meningar och föreställningar
såsom attityd om smärta hade större inverkan på klinisk praktik än längden på erfarenhet
eller ett intervall av utbildningsutbud. Attityd är ett komplext begrepp och definieras av
Fischbein och Ajzen (2010). Enligt deras definition är en attityd ”en mental beredskap” som
organiseras genom erfarenhet och utövar en riktlinje eller aktiv inverkan på individen inom
alla objekt och situationer (Fischbein & Ajzen, 2010, s. 76).

Benner, Tanner och Chelsea (1999, s. 28, 57) benämner begreppet klinisk bedömning som de
metoder sjuksköterskor använder för att förstå patienters problem, frågor eller funderingar.
Den kliniska bedömningen som sjuksköterskor hela tiden utför är väldigt komplex och det är
svårt att ringa in vad den grundas i. Det beskrivs att bedömningen kännetecknas av en
omedelbar uppfattning av den kliniska situationen, en växande förståelse av patienters
bakgrund genom dennes berättelser samt notera förändringar utifrån kunskap i patienters
reaktionsmönster.

Tidigare forskning visar att det finns vissa indikatorer som ökar kvaliteten i
smärtbedömning. Några av de viktigaste faktorerna är att sjuksköterskor måste tro på vad
patienter säger om sin smärta och att sjuksköterskor ofta mäter patienters upplevelse av
smärta med hjälp av bedömningsinstrument (Idvall, Hamrin, Sjöström & Unosson, 2001).
Det beskrivs vidare av Rawal (1999, s. 25) hur sjuksköterskor ofta tenderar att underskatta
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patienters smärta. Därför är det av stor betydelse att patienter själv får skatta sin smärta och
smärtupplevelse. Med hjälp av ett smärtskattningsinstrument kan patienters subjektiva
upplevelse bli mer objektiv vilket underlättar sjuksköterskors bedömning.

Störningsfaktorer i sjuksköterskors arbete
Sjuksköterskor arbetar i en miljö som är fylld av störningsmoment och oljud. Varje gång
sjuksköterskor blir avbrutna i sitt arbete behöver hon ofta börja om från början igen. Den
störningsfaktor nästan alla sjuksköterskor anger som ett hinder i arbetet och planeringen av
vården är tidsbristen. Sjuksköterskor anser att arbetsuppgifter som telefonsamtal, ronder,
efterarbete, att behöva invänta annan vårdpersonal och se till att de utfört sina
arbetsuppgifter är faktorer som påverkar arbetet. Det är viktigt att reflektera över hur
sjuksköterskors kompetens bäst kommer till godo för patienter (Björvell, s. 42-43, 2012).

Problemformulering
Många patienter som genomgått en operation upplever svår smärta. Det är till stor del
sjuksköterskors ansvar att bedöma smärta och bedömning av smärta blir grunden till vilken
smärtlindring som ges. Till följd av smärta kan patienter bli lidande av både fysiska och
psykiska komplikationer. Bristande smärtbedöming kan vara på grund av bristande
utbildning, strategier och kunskap hos sjuksköterskor. Kan bättre kunskap hos
sjuksköterskor resultera i en mer korrekt bedömning av postoperativa smärta, som i sin tur
leder till en smärtlindring som är mer anpassad efter patienters upplevelse av smärta. Med
denna litteraturöversikt är målet att se betydelsen av att sjuksköterskor gör en god
postoperativ smärtbedömning och se vad som påverkar bedömningen för att sedan kunna
optimera lindring av postoperativ smärta.
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Syfte
Syftet med litteraturöversikten var att belysa sjuksköterskors bedömning av postoperativ
smärta hos inneliggande patienter.

Frågeställningar
·

Hur påverkar sjuksköterskors attityd och erfarenhet postoperativ smärtbedömning?

·

Vilka störningsfaktorer påverkar sjuksköterskors bedömning av postoperativ
smärta?

·

Vilka strategier använder sig sjuksköterskor av för att bedöma postoperativ smärta?

Metod
Design
Tio artiklar har granskats, analyserats och sammanställts i en litteraturöversikt. Att skriva en
litteraturöversikt innebär att kritiskt granska och att sammanställa studier inom ett valt
ämne eller problemområde (Forsberg och Wengström, 2008, s. 34). En litteraturöversikt
innebär att skapa en översikt inom ett avgränsat område, till exempel omvårdnadsrelaterat,
eller ett problemområde inom sjuksköterskors kompetensområde. Det handlar om att ta reda
på vilken forskning som finns idag för att få ett begrepp om kunskapsläget (Friberg, 2012, s.
133).

Polit och Beck (2012, s. 608) skriver att genomföra en litteraturöversikt är som att skriva en
fullständig studie, i den mening att studien börjar med en fråga, för att sedan formulera och
genomföra en plan för att samla information och till sist analysera och tolka informationen.
Resultaten sammanfattas sedan i en litteraturöversikt. En översikt bör vara heltäckande,
noggrann och aktuell. Kriterier för att inkludera eller exkludera studier måste vara tydliga.
Sökningarna måste fullföljas till mättnad uppnås, vilket är tills sökstrategier ger överflödig
information om studier för att inkludera.
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Inklusionskriterier
Inklusionskriterier är att artiklarnas publiceringsår är år 2000 eller senare, artiklar skrivna på
engelska, personer som ingår i studierna är över 18 år och artiklarna ska uppfylla grad två i
Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för kvalitativa och kvantitativa metoder (Bilaga
4 och 5).
Exlusionskriterier
Studier som har undersökt specifika operativa ingrepp har exkluderats för att i största mån
få en generell bild av postoperativ smärt bedömning.

Litteratursökning
Syfte och problemformulering granskades för att ta ut nyckelord. Utifrån nyckelorden valdes
sökord ut, som sökningarna i databaserna baserades på. Sökningar har gjorts i databaserna
PubMed och Cinhal. Utifrån varje sökning valdes artiklar som svarade till det valda syftet
och sparades ner i en mapp för senare granskning. De sökord som använts i
litteratursökningen presenteras i Tabell 1. Sökningarna i databaserna antecknades i en tabell
där även de valda artiklarna finns redovisade, se bilaga 2. Alla sökningar numrerades och
valda artiklars titel antecknades för att enkelt kunna härleda till vilken artikel som hittades
vid respektive sökning. Efter ett antal sökningar återkom många träffar trots användning av
andra sökord och det ansågs som en uppnådd mättnad. Sökningarna genererade i totalt 18
antal artiklar för vidare granskning.
Tabell 1. Databassökningar
Sjuksköterska

Smärta

MESH-

Nursing Care

Pain, postoperative

termer

Nursing

Strategi

Attityd

Faktorer

Attitudes

Bedömning
Nursring
Assesment

Nurses Role
Major

Nursing Care

Heading
Frisökning

Nursing

Postoperative Pain, Pain

Nurse

Patient

Measurement, Pain

Attitudes

Assessment

Strategy

Factors

Nurse
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Urval, relevansbedömning och granskning
Efter den initiala litteratursökningen fanns 18 artiklar sparade för vidare granskning.
Artiklarna granskades utifrån uppbyggnad, rubriker och innehåll för att stärka att de är
vetenskapliga enligt Segesten (2012, s. 47-49). Samt att artiklarna var relevanta utifrån denna
studies syfte, inklusions- och exklusionskriterier. Tidskrifterna som artiklarna är publicerade
i uppfyller kraven för vetenskaplig tidskrift enligt UlrichsWeb. Kvalitetsgranskning gjordes
med Carlson och Eimans (2013) bedömningsmall för kvalitativa respektive kvantitativa
artiklar (Bilaga 4 & 5). I bedömningsmallen ströks frågan angående lungcancerdiagnos och
poängen reducerades efter detta då frågan inte var relevant för litteraturöversikten. För att
ingå i resultatet skulle artiklarna uppnå grad ett eller två medan övriga uteslöts. Sju artiklar
uppnådde grad ett och elva artiklar uppnådde grad två. Efter kvalitetsgranskningen gjordes
en översiktstabell för att få en överblick över metod, design, analys och huvudresultat från
de olika artiklarna, tabellen presenteras i Bilaga 1.

Analys
En analys med inspiration av Friberg (2012, s. 127-129) har använts med en deduktiv ansats
utifrån frågeställningarna. Dataanalysen skedde i fem olika steg. Första steget var att läsa
igenom de 18 utvalda artiklarna flera gånger för att få en bra uppfattning om artiklarnas
resultat. Steg två bestod av att identifiera nyckelfynden och det gjordes genom att granska
översiktstabellen. I steg tre jämfördes artiklarnas resultat med varandra för att säkerställa ett
samband i de olika studierna. I detta steg föll åtta artiklar bort på grund av ett bristande
samband och tio återstod. I steg fyra sorterades artiklarna efter likheter och skillnader.
Nyckelfynden i studierna som svarade mot syftet identifierades och färgkodades. Attityd,
störningsfaktorer och strategier fick varsin färg. Resultaten som ansågs relevant för resultatet
markerades med färgen för motsvarade kategori. Nyckelfynden är sorterade utifrån
frågeställningarna och kategorier är skapade utifrån frågeställningarna. I steg fem skrevs
färgkodningen ner till en sammanställning för att sedan formulera resultatet i
litteraturöversikten. Vid ett senare tillfälle gjordes en stjärnkarta över artiklarna för att
säkerställa relevansen i resultatet, se bilaga 3.
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Etiska överväganden
Alla de vetenskapliga artiklar som inkluderats i arbetet är godkända av en etisk kommitté. I
studierna förs ett etiskt resonemang och urval och resultat är etiskt genomförda. Artiklarna
anses vara översatta etiskt så inte resultatet på något vis blir missvisande. Citaten i resultatet
är direkt överförda från artiklarna och inte översatta till svenska för att inte riskera att
förvränga resultatet. Enligt Forsberg och Wengström (2008, s. 77) bör etiska överväganden
göras när det skrivs en litteraturöversikt. Studier som har fått tillstånd från en etisk
kommitté inkluderas och där noggranna etiska överväganden gjorts.

Resultat
Resultatet består av totalt tio artiklar, sex kvalitativa, tre kvantitativa och en med mixad
design. De utgår från sjuksköterskors perspektiv och patienter på vårdavdelningar.
Interventionerna som använts är observationer, intervjuer, frågeformulär och utbildning.
Kategorierna är formulerade efter frågeställningarna.

Kategorier
Hur sjuksköterskors attityd och erfarenhet påverkar bedömningen av postoperativ smärta.
Störningsfaktorer som påverkar sjuksköterskors bedömning av postoperativ smärta.
Sjuksköterskors strategier och metoder i bedömning av postoperativa smärta.

Hur sjuksköterskors attityd och erfarenhet påverkar bedömningen av
postoperativ smärta
Sjuksköterskors attityd spelar in i bedömningen av smärta och bygger ofta på tidigare
erfarenheter. Sjuksköterskor upplevde att vissa patienter rapporterade lägre smärta än
väntat relaterat till smärttröskeln och skillnaden berodde ofta på patienters ålder, kön eller
etnicitet. Störst skillnad var det mellan unga och äldre och deras toleransnivå till läkemedel,
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där det visade sig att äldre personer tolererade mer smärta. Sjuksköterskor förklarade att de
kunde gör antaganden om patienters smärta och utföra smärtbedömning vid tillfällen då
patienter inte kommunicerade eller var oförmögna att uttrycka sin smärta. “And too often...if
the patient doesn’t communicate we just assume he ins’t in pain” (Klopper, Andersson,
Minikkien, Ohlsson & Sjöström, 2005, s. 17).

Rejeh et al. (2008) visar att majoriteten av sjuksköterskor anser att den kritiska delen i
sjuksköterskors roll är skickligheten i att bedöma och smärtlindra patienter. De uppger att
sjuksköterskeutbildningen har bristande undervisning i bedömning och lindring av smärta.
En sjuksköterska berättar att: “lack of educational preparation about it [pain management] is
obvious and I think our academic education doesn’t prepare its students for relief of pain
and comforter and empathic with patients.” (s. 277).

Sjuksköterskor har en attityd att mest fokusera på den smärta som uppkommit till följd av
operation, till exempel operationssåret, och lägger inte lika stor vikt vid att fråga om andra
eventuella orsaker till smärta som patienter kan ha till följd av bland annat förstoppning,
urinkateter eller intravenösa infusioner (Manias, Botti & Bucknall, 2002).

Enligt Lindberg och Engström (2011) beskriver sjuksköterskor att de flesta patienter som
genomgår operation är i behov av tidigt smärtlindring för att reducera smärtan.
Sjuksköterskor upplevde att det var viktigt att känna igen och identifiera, det vill säga
bedöma, smärta hos patienter för att kunna ge en god smärtlindring. Att bedöma smärta var
enligt sjuksköterskor något som påverkas av deras attityd, deras attityd till att lindra smärta
är att det är något de vill göra för att i största mån hjälpa patienter. Sjuksköterskor upplevde
det som ett personligt misslyckande och de kände sig som dåliga sjuksköterskor när de
misslyckades med smärtbedömningen för att lindra patienters smärta. Det finns många olika
sätt att lindra smärta och att ingen ska behöva uppleva svår smärta efter en operation. ‘‘If the
pain relief doesn’t work, I get frustrated. It is the worst mark you can get. You are not
allowed to fail in that. Then I feel really bad.’’ (s. 116).

10

Patienters etnicitet påverkade sjuksköterskors attityd till patienters smärta och beteende.
Sjuksköterskor förklarar hur de har olika attityder till olika etniciteter och att de förväntar sig
olika beteenden hos patienter beroende på hudfärg. Det hade visat sig hos sjuksköterskor att
mörkhyade personer generellt har en högre smärttröskel än i detta fall personer med
asiatiskt och indiskt ursprung. Att lita på vad patienter säger uppgav sjuksköterskor var
viktigt och att ha en attityd att vilja lita på patienter. Samtidigt berättade några
sjuksköterskor att deras attityd hade påverkats av patienter som ljuger om sin smärta. Ofta
gjorde patienter detta på grund av ett beroende av till exempel morfin och liknande
preparat. En sjuksköterska beskriver hur det kan vara i följande citat:
Others, you know, others can lie about pain, for instance, like her. She's been here for some
time and she's demanding this morphine. I think she's becoming addicted to the strong, you
know (Klopper et al. 2005, s. 16).

En del sjuksköterskor hade varit med om patienter som gav dem gåvor för att få mer morfin.
De sjuksköterskor som kommit i kontakt med patienter som ljuger ansåg att deras attityd
påverkades negativt även i kommande bedömningar (Klopper et al. 2005).
Idvall, Hamrin, Sjöström och Unosson (2002) visar att det var stor skillnad mellan hur
patienter och sjuksköterskor bedömde kommunikation, trovärdighet, sjukhusmiljö och
patienters smärta. Patienter rankade högre poäng än sjuksköterskor på frågor om patienters
värsta tänkbara smärta och detta visade på sjuksköterskors attityd till patienters upplevelse
av smärta var värre än vad sjuksköterskor trodde och bedömde.

En faktor som påverkar sjuksköterskors hantering vid administrering av smärtlindrande
läkemedel är erfarenhet. Sjuksköterskor med liten erfarenhet tenderar att mer förlita sig på
den medicinska ordinationen medan den erfarne sjuksköterskan i större utsträckning litar på
sin bedömning av patienters smärta och ifrågasätter ordinationen hos läkaren (Manias et al.
2002).

Störningsfaktorer som påverkar sjuksköterskors bedömning av
postoperativ smärta
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Shoqirat (2015) beskriver att sjuksköterskor blev tillfrågade om vanliga hinder som
uppkommer vid smärtbedömning och svarade att arbetsbelastningen var för hög för att
klara av arbetet. Under ett arbetspass kunde sjuksköterskor ansvara för 15-20 patienter var
och många kände sig alldeles för utmattade för att hantera patienters smärta. Enligt
sjuksköterskor söker patienter för mycket uppmärksamhet av sjuksköterskor, trots att de är
bra smärtlindrade. Exempel hjälp att få igång tv:n och andra praktiska saker som inte är
prioriterade av sjuksköterskor när det finns andra patienter som är i behov av
smärtbedömning och smärtlindring. Ringklockor som finns på avdelningarna upplevdes
som en störningsfaktor och en orsak till sämre smärtlindrade patienter då dessa klockor var
högljudda och distraherade sjuksköterskor när de tittade till andra patienter.

Avbrott i arbetet är vanligt förekommande hos sjuksköterskor och är ofta relaterade till
telefonsamtal, läkemedel som måste administreras på speciella tidpunkter, medverkan på
medicinska ronder med läkare, såromläggningar och studenter som behöver hjälp (Manias,
Bucknall & Botti, 2005; Manias et al. 2002; Rejeh, Ahmadi, Mohammadi, Anoosheh &
Kazemnejad, 2008).

En konsekvens av avbrotten kunde innebära att relativt lång tid passerade mellan
bedömningen av smärta och administreringen av smärtlindrande läkemedel som i sin tur
kunde resultera att patienters smärta inte längre var densamma som vid bedömningen
(Manias et. al., 2002).

Familjemedlemmar som jagar sjuksköterskor för patienters behov av smärtlindring och
verbalt ger sig på sjuksköterskor ansågs som ett hinder för smärtbedömning och
smärtlindring.
Some families do not understand that overdose of pain killers is harmful, they just do not
believe you and keep chasing you in the corridor...you cannot do your work with other
patients...if you refuse to offer extra pain medications...you will be verbally abused (Shoqirat,
2015, s. 203).
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Sjuksköterskor upplevde ofta att familjemedlemmar hade liten förståelse för att till exempel
starka smärtlindrande läkemedel kan överdoseras med allvarliga komplikationer som följd.
Det visade sig vara många diskussioner relaterade till smärtbedömning mellan familjer och
sjuksköterskor som ofta ledde till formella klagomål till sjukhuschefen, som i sin tur ledde
till en dålig relation mellan sjuksköterskor och patienter. Sjuksköterskor upplevde att de
ibland fick ägna mycket tid åt familjemedlemmar medan de redan hade en hög
arbetsbelastning och många patienter att ta hand om (Shoqirat, 2015).

Enligt sjuksköterskor är det viktigt med en bra relation mellan sjuksköterskor och läkare. De
betonade problemet med maktskillnaden mellan sjuksköterskor och läkare. Sjuksköterskor
kände sig stressade när patienter endast lyssnade på läkarnas instruktioner och noga följde
dem angående smärtlindring, men ignorerade sjuksköterskors bedömning som grundade sig
i läkarens instruktioner. (Manias et al. 2002; Shoqirat, 2015; Rejeh et al. 2008).

Some patients note that doctors do all the decisions about pain management and thus it is not
suprising that they ignore nursing advice… the (patients) ignore the pain management plan…
because we are nurses they are doctors (Shoqirat, 2015, s. 203-204).

Lindberg och Engström (2011) beskriver att det ibland händer att patienter deltog i och
påverkade valet av smärtlindring före operationen. Detta var något som kunde oroa
sjuksköterskor eftersom de visste att vissa operationer kunde orsaka svår smärta. Om de
istället hade fått göra en bedömning hade de rekommenderat en annan form av
smärtlindring. I de fall där patienter själva påverkade valet av smärtlindring och detta
resulterade i svåra smärtor postoperativt tyckte sjuksköterskor det kändes som en onödig
smärta. Deras åsikt var att patienter inte alltid ska ges chansen att ta beslut gällande val av
smärtlindring. ‘‘Yes, I want the patient to be satisfied. I mean, I want them to be
comfortable’’ (s. 166).
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Sjuksköterskors strategier och metoder i bedömningen av postoperativ
smärta
En gemensam strategi som framkom var bedömning av smärta som sker utifrån hur
patienter uttrycker sig. Sjuksköterskor fokuserade på kroppsspråket och ansiktsuttryck, men
även vitala parametrar såsom blodtryck, puls och andning. Sjuksköterskor använde sig av
vad patienter säger som en strategi i smärtbedömningen. Fokus låg på patienters verbala
uttryck och att sjuksköterskor litade på vad patienter säger (Klopper, Andersson, Minikkien,
Ohlsson & Sjöström, 2005; Lindberg och Engström, 2011; Kim, Schwartz-Barcott, Tracy,
Fortin & Sjöström 2005).

Sjuksköterskor fick i en situation uppskatta två patienters smärta utefter hur de såg ut. Ena
patienten grimaserade och ena log, både upplevde svår smärta. En signifikant skillnad fanns
i sjuksköterskors bedömning, de flesta bedömde den grimaserande patientens smärta rätt
medan många underskattade den leende patientens smärta (Vickers, Wright & Staines,
2014).

En sjuksköterska beskriver betydelsen av att lyssna på patienter. “You listen to the patient;
what the patient tells you is usually true, because the patient is the one experiencing the
pain.” (Kim et al. 2005, s. 7)

Sjuksköterskor beskriver att vid smärtbedömning finns det olika typer av patienter och en
del måste få frågan “har du ont?” medan andra själva meddelar smärtan utan en fråga (Kim
et al. 2005). Manias et. al. (2005) beskriver att sjuksköterskor har en strategi att förebygga
smärta hos patienter. Att administrera läkemedel regelbundet även när smärtan är
frånvarande hos patienter har god effekt. Däremot är alternativa strategier för att motverka
smärta sällan förekommande, såsom övningar eller positionsändring som smärtlindring.

Lindberg och Engström (2011) visar att det är viktigt för sjuksköterskor i smärtbedömningen
hur patienter uttrycker sin smärta. De har lärt sig att smärta är individuellt och varje patient
upplever smärta på sitt eget sätt. De försöker bortse från sin egna subjektiva bedömning och
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lita på vad patienter säger. De beskriver också olika tecken som de observerar när en patient
möjligen upplever smärta. Olika exempel som indikerar smärta är när patienter ser trötta ut,
är ledsna, hyperventilerar, är oroliga och/eller kallsvettas och visar med kroppsspråket att
det inte är bekvämt eller kan slappna. Att mäta vitala parametrar utförs för att komplettera
ovanstående observationer. ‘‘Worried faces with tears and restless movements and changes
in physical parameters like a higher pulse, blood pressure, and faster breathing are seen as
expressions of pain.’’ (Lindberg & Engström, 2011, s. 166)

För att få en uppfattning om hur svår smärta patienter upplever, använder sig sjuksköterskor
av VAS. Patienter upplevde det enklare att använda sig av VAS-skalan om de fått
information om den före operationen. ‘‘I used to say one to ten; I think that is the easiest way
for them to understand. Some don’t understand this, so I ask about light, medium or severe
pain.’’ (Lindberg & Engström, 2011, s. 166)

Att bedöma och lindra smärta är enligt sjuksköterskor mestadels att använda sig av
farmakologiska metoder. Men de uppger att ändra position på patienter är också ett
alternativ, exempelvis att ändra position på patienters ben eller lägga dem på sidan om de
har legat på rygg tidigare. Sjuksköterskor menar att ta sig tid och vara där för patienter, vara
närvarande och prata med dem också var ett kompletterande sätt att reducera smärtan
(Lindberg & Engström, 2011).

Wikström, Eriksson, Årestedt, Fridlund och Broström (2014) visar att smärtskalor kan vara
användbara för att bedöma smärta hos patienter som upplever trötthet efter narkos eller av
rädsla för onödiga störningar inte berättar för sjuksköterskor om sin smärta. Att utföra
screening med en smärtskala flera gånger per dag underlättar förståelsen för patienters
upplevelse av smärta. Sjuksköterskor beskriver att det är lättare att bedöma smärta och
upptäcka i vilka situationer patienter upplever smärta med hjälp av smärtskalor. Smärtan
mäts före och efter dos av smärtlindrande läkemedel vilket ger en tydlig bild av läkemedlets
effekt. Smärtskalorna används också för att undvika risken för missförstånd mellan
sjuksköterskor vid bedömning av smärta och möjliggöra beskrivningar av smärta med ett
gemensamt språk om de används av alla sjuksköterskor.
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Diskussion
Metoddiskussion
Ett intresse fanns att skriva om ett centralt ämne i sjuksköterskors yrke och som
förhoppningsvis ska generera användbar kunskap i det kommande yrkeslivet. Det visade sig
finnas mycket forskning kring ämnet, och att smärta efter operation är ett ständigt
återkommande problem inom sjukvården. Detta fångade författarnas intresse och det ansågs
därför passade att göra en litteraturöversikt inom området för att kunna sammanfatta de
studier som belyst ämnet.

Artikelsökningarna gjordes tillsammans, medan granskningarna gjordes delvis för sig.
Artiklarna fördes in i en översiktstabell och efter detta skrevs artiklarna in i resultatet, för att
sedan börja bearbeta texten vi fått ner på papper. Litteraturöversikten har skrivits
tillsammans. Valet av ämne gjordes efter diskussion mellan författarna och ett antal
sökningar för att se om det fanns någon forskning inom det valda ämnesområdet. Det
uppstod en del svårigheter med att komma fram till nuvarande syftet.

Grunden för en litteratursökning är sökord som formuleras efter avgränsningar till
problemformuleringen (Forsberg & Wengström, 2008, s. 80). Sökningarna gjordes i
omvårdnadsdatabaserna PubMed och Cinahl och det ansågs vara så pass bra träffar i dessa
databaser så att sökningarna inte behövde utökas till andra databaser. Hade databasen
SweMed också används hade troligtvis fler svenska artiklar inkluderats vilket kan ha gjort
arbetet mer applicerbart inom den svenska sjukvården och det kan därför ses som en
svaghet att den databasen inte användes. Då större delen av de artiklar som lästs och
inkluderats i arbetet kommer från västvärlden styrks applicerbarheten i den svenska
sjukvården.

Att formulera rätt frågor och få fram rätt sökord är konsten i att söka fakta i databaser. Även
vilket språk artikeln är skriven på, vilka studietyper som är intressanta och att avgöra hur
gamla artiklar som ska ingå är viktiga delar i sökningarna (Forsberg & Wengström, 2008, s.
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85). Det visade sig vara relativt lätt att få fram relevanta sökord inom ämnet och
avgränsningarna gjorde att träffarna blev bra riktade åt ämnet.

Resultatet visar att sjuksköterskors attityd påverkar bedömning av patienter och att olika
erfarenheter påverkar attityden. Resultatet beskriver hur erfarenhet och attityd påverkar
smärtbedömningen. Enligt den definition av attityd som finns i bakgrunden är erfarenhet
något som påverkar attityden och attityd är något som påverkas av erfarenhet. Där av anses
det relevant med resultat som både benämner attityd och erfarenhet. Det kan ses som en
svaghet att erfarenhet inte har använts som ett sökord men de träffar som uppkom när
sökordet attityd användes innefattade erfarenhet. Eftersom högst relevanta artiklar hittades
bör resultatet inte påverkats nämnvärt av att erfarenhet inte användes som sökord.

Många artiklar fokuserade på bedömning av postoperativ smärta även om bedömning inte
var ett aktivt sökord i alla sökningar. Det säkerställdes att inga relevanta artiklar missades
och efter en lång och tidskrävande process började artiklar i de initiala sökningarna vara
återkommande och det kom dubbletter. Under fasen då resultatdiskussionen skulle skrivas
återkom flera av artiklarna i resultatet i referenslistorna till många andra artiklar som
användes att styrka resultat vilket även styrker relevanta artiklar i resultatet. Detta kan ses
som en styrka i resultatet för litteraturöversikten då få studier har missats av författarna.

Det är vi som författare som bestämt vilka artiklar som anses vara relevanta. Då detta är en
subjektiv bedömning finns viss risk att detta kan ha förvridit resultatet och ses som en
svaghet, men för att i största möjliga mån undvika detta har en bedömningsmall används.
Efter resultatet sammanställts gjordes en stjärnkarta över relevansen i artiklarnas resultat för
att säkerställa att fokus till största del låg på smärtbedömning och inte smärtlindring.

Enligt Forsberg och Wengström (2008, s. 30) är ett tillräckligt antal studier av god kvalitet en
förutsättning för att kunna göra en litteraturöversikt. I denna litteraturöversikt var en
inklusionskriterie studier som är publicerade de senaste 15 åren, detta med anledning till att
författarna inte ville riskera att missa några viktiga artiklar. Enligt Rawal (1999, s. 7) får
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många patienter fortfarande samma postoperativa smärtlindring som överlag är
oförändrade under de senaste decennierna.

Dock kan resultatet i och med detta val ses som inaktuellt då de innehåller en del äldre
artiklar och inte under det tidsspann som Forsberg och Wengström (2008, s. 125) skriver
anses som aktuella, det vill säga artiklar som är publicerade inom de senaste fem åren.
Rubrikerna i de valda artiklarna avslöjade tydligt om artikeln var relevant eller inte då det
inte var många artiklar som förkastades under sökningen. Däremot kunde urvalet ha varit
bättre då det var många artiklar som försvann i analysen. För att kunna underlätta en
konsekvent litteratursökning antecknades sökbegreppen i ett särskilt sökdokument med
motsvarande MESH-termer, cinahl major headings och frisökningar. Med hjälp av denna
metod anser vi att vi lyckats hålla oss till relevanta artiklar utifrån syftet.

Efter artikelgranskningen blev det tydligt att majoriteten av artiklarna var kvalitativa. Detta
anser författarna styrker resultatet av samma anledning som Forsberg och Wengström (2008,
s. 34-35) skriver att kvalitativa studier beskriver patienters upplevelser i vårdsituationen och
därför är de viktiga att inkludera. Då det i slutändan blir många artiklar att hålla reda på
antecknades alla sökningar med titel på artiklarna och vilken sökning de hittats i. Detta har
underlättat arbetet då det aldrig varit några frågetecken kring vilken artikel som
framkommit med vilka sökord och databas.

I resultatet har det inkluderats en artikel från Jordanien och en från Iran. Detta skulle kunna
ifrågasättas då dessa länder kan ha en annan kultur, men resultatet i dessa studier ansågs
inte avvika från övriga resultat i artiklar från västvärlden

Vi har valt att använda oss av artiklar med både kvalitativ och kvantitativ design i resultatet
då vi ansåg att vi hittat bra resultat i båda typerna av design. En fråga vi ställer oss nu är om
arbetet hade blivit bättre om enbart kvalitativa artiklar använts då vi har haft svårt att få ut
så mycket information ur de kvantitativa artiklarna. Med tanke på syftet så har det till stora
delar varit bra att få läsa om sjuksköterskors erfarenheter och vad dom har för tankar kring
ämnet och inte bara statistik. Under rubriken “Störningsfaktorer som påverkar
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sjuksköterskors bedömning av postoperativ smärta” har delen kvantitativa artiklar har varit
mest användbara då vi sett diagram och tabeller på typer av faktorer som påverkar
sjuksköterskors arbete.

Resultatdiskussion
Syftet med litteraturöversikten var att belysa sjuksköterskors bedömning av postoperativ
smärta på inneliggande patienter. Resultatet visar på flertalet aspekter som påverkar
sjuksköterskors bedömning av smärta. Attityd har inverkan på hur sjuksköterskor bedömer
smärta utifrån tidigare erfarenheter och en del förutfattade meningar om hur det brukar
vara. Olika störningsfaktorer påverkar smärtbedömningen och smärtlindringen. Främst
framkom störningsfaktorer som utgör ett hinder i arbetet för sjuksköterskor. Olika strategier
och metoder för att bedöma patienters smärta framkom där många sjuksköterskor betonade
betydelsen av att titta på hur patienten uttrycker sig och då främst utifrån kroppsspråket.

Det framkommer att sjuksköterskor med erfarenhet har lärt sig att patienter har olika höga
smärttrösklar beroende på ålder, kön och etnicitet. Det är rimligt att sjuksköterskor har en
uppfattning om att ålder och kön spelar in i hur smärta upplevs. Däremot bör bedömningen
inte fokusera övervägande på ålder och kön eftersom smärta är ytterst individuellt. Dock är
sjuksköterskors erfarenheter en viktig del i bedömning av smärta, och erfarenheten kan vara
till god hjälp. Sjöström, Dahlgren och Haljamäe (2000) visar det sjuksköterskors ansvar att
bedömer postoperativ smärta, och beskriver att en del av bedömningen låg grundad i
tidigare erfarenheter och återkommande omständigheter såsom kön och ålder användes som
stöd i bedömningen.

Det är viktigt att vara observant på om patienter ljuger eller talar sanning. I resultatet
framkommer det att sjuksköterskors attityd påverkas negativt av patienter som ljuger om sin
smärta. Patienterna ljuger oftast för att få mer smärtlindrande läkemedel, exempel mer
Morfin som är ett beroendeframkallande läkemedel. Det anser författarna skulle kunna
missgynna de patienter som verkligen har ont, ifall sjuksköterskors attityd har påverkats
negativt av patienter som ljuger, och därför skulle kunna misstro patienter som har ont på
riktigt. Det kan uppstå ett etiskt dilemma om patienter i fråga som ljuger har ett missbruk av
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läkemedel. Ska det ges smärtstillande läkemedel till patienter trots att man vet att det finns
en missbruksproblematik, eller ska man undvika att ge läkemedel på grund av detta trots att
patienter eventuellt har ont blir ett svårt dilemma.

Det framkommer hur sjuksköterskor upplever ett personligt misslyckande när de inte lyckas
lindra patienters smärta. Det kan resultera i att många sjuksköterskor känner ett personligt
misslyckande eftersom det är många patienter som upplever postoperativ smärta. Det kan
resultera i en psykiskt tung arbetsbelastning i ett yrke som ofta redan har en tung
arbetsbelastning. Blondal och Halldorsdottir (2009) beskriver att sjuksköterskor drivs av en
moralisk skyldighet i form av att lindra människors lidande och personliga erfarenheter och
övertygelse när det kommer till att smärtlindra patienter. På samma sätt beskriver
Söderhamn och Idvall (2003) att sjuksköterskor tycker sig gjort en dålig insats när de inte
lyckats smärtlindra patienter tillfredsställande. Även Nagy (1998) beskriver hur
sjuksköterskor känner ett personligt ansvar för att smärtlindra patienter och hur en personlig
besvikelse uppstår när patienters smärta inte lindras. Detta tydliggör betydelsen av att
sjuksköterskor har en god smärtbedömning som motsvarar patienters upplevda smärta för
ett kunna ge smärtlindrande läkemedel som motsvarar bedömningen. Det är viktigt att
sjuksköterskor känner en distans till sitt arbete för att undvika ett personligt misslyckande
när patienter inte blir tillräckligt smärtlindrade.

Det framkommer att sjuksköterskor underskattar patienters smärta. Det beskrivs av Zalon
(1993) hur sjuksköterskor i många fall underskattade patienters smärta vid svår smärta.
Liknande resultat beskrivs av Klopfenstein, Hermann, Mamie, Gessel och Forster (2000) som
beskriver hur patienter fick uppskatta sin smärta och samma uppskattning gjordes av
sjuksköterskor och läkare vilket resulterade i sjuksköterskor som underskattade patienters
smärta men än sämre uppskattning gjordes av läkare. Det är av stor vikt att
smärtbedömningen reflekterar patienters smärta och upplevelse. Om sjuksköterskor
anpassar smärtlindringen i tron om att patienters smärta är lindrigare än vad den i själva
verket är, blir smärtlindringen mest troligt inte tillräcklig. För att undvika missförstånd är
användning av VAS-skalan (förutsatt att patienten kan kommunicera) bra eftersom risken
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för missförstånd minimeras och patientens subjektiva upplevelse kan preciseras mer
objektivt.

Det är problematiskt att läkare underskattar smärta mer än sjuksköterskor eftersom läkaren
ordinerar smärtlindrande läkemedel. Samtidigt styrker det att sjuksköterskor har en viktig
roll i smärtbedömningen och det är viktigt med rutiner för både läkare och sjuksköterskor så
att alla patienter får en likvärdig bedömning. Vidare framkommer det i resultatet hur
sjuksköterskor bedömer smärtnivån hos patienter utifrån ansiktsuttrycket, det leder i många
fall till en underskattning av patienters smärta, liknande resultat beskrivs av Tsai, Tsai,
Chien och Lin (2007). Det styrker resultatet att lyssna till vad patienter säger och inte förlita
sig på att alla som har ont gör grimaser med ansiktet.

Travelbee (1971, s. 119) belyser vikten av en interaktion mellan sjuksköterskor och patienter
för att kunna tillgodose omvårdnadsbehovet. I detta fall vikten av att lyssna på patienter för
att kunna förstå dennes upplevelse av smärta. Lui, So och Fong (2008) belyser vikten i att
lyssna på vad patienter säger. Åter igen är det av stor betydelse för sjuksköterskor att alltid
ha i åtanke hur individuellt smärta kan upplevas av patienter och främja en god interaktion
och samtal med patienter.

En störningsfaktor som hindrar sjuksköterskors bedömning av den postoperativa smärtan är
arbetsbelastningen. En hög arbetsbelastning för sjuksköterskor är ofta ett hinder för att
utföra arbetssysslorna såsom smärtbedömning och andra arbetsuppgifter (Goetz, Beutel,
Mueller, Trierweiler-Hauke & Mahler, 2012; Pearson et al. 2006; Van Niekerk & Martin,
2003). Och såsom benämnt i resultatet är det viktigt att bedömning och administrering av
smärtlindrande läkemedel sker i närhet till varandra. Blir tiden utdragen finns risk att
patienters smärta har ökat och den tänkte mängden läkemedel inte motsvarar patienters
aktuella smärta.

Relationen mellan sjuksköterskor och läkare är viktig. När det uppstår problem i relationen
mellan sjuksköterskor och läkare kan patienters vård påverkas och sjuksköterskor upplever
det som ett hinder i arbetet (Van Niekerk & Martin, 2003; Ferrell, McGuire & Donovan 1993).
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Det styrker resultatet att det är viktigt med en bra relation läkare och sjuksköterskor emellan.
Båda professioners kunskap behövs för en optimal postoperativ smärtbedömning och
lindring, och en ömsesidig respekt underlättar arbetet.

Kunskap om postoperativ smärta är viktig för sjuksköterskor i bedömningen av patienters
behov av smärtlindring. I resultatet framkommer det att sjuksköterskor behöver mer
kunskap inom postoperativ smärta under utbildningen och på arbetsplatsen. Det är ett
resultat som framkommer i ett antal skandinaviska studier och styrker att kunskap inom
postoperativ smärta är angeläget i den svenska sjukvården (Rognstad et al. 2012; Lien,
Hanssen & Andenäs, 2010; Leegaard, Berge, Husby & Rustoen, 2011; Nielsen, SvantessonMartinsson & Engberg, 1994; Sjöström, Jakobsson & Haljamäe, 2000). Även Lellan (2004)
visar att på sjukhuset där sjuksköterskor fick utbildning i smärtbedömning upplevde
patientera mindre smärta än sjukhuset där sjuksköterskor inte fått någon utbildning. Vår
uppfattning utifrån resultatet är att sjuksköterskor som har en bra utbildning i smärta kan
göra bättre bedömningar som i sin tur ger patienter bättre smärtlindring. Patienter som är
bra smärtlindrade har mindre risk för komplikationer och det kan även resultera i kortare
vårdtider.

Två strategier framkom tydligt i resultatet, att bedöma smärta utifrån hur patienter uttrycker
smärta, kroppsspråk och verbalt men även vitala parametrar. Att använda VAS-skalan som
hjälpmedel vid bedömningen anser sjuksköterskor är bra för den är enkel och ger en objektiv
uppfattning (Young et al. 2006). Att bedöma patienter utifrån hur denne uttrycker smärta
kan tyckas som en bra strategi samtidigt som risken för missförstånd och feltolkning är stor
(Schafheutle, Cantrill & Nouyce, 2001; Dihle, Bjolseth & Helseth, 2006). Däremot är det att
föredra en användning av båda strategierna tillsammans, att utgå från vad patienten säger
och ser ut tillsammans med VAS-skalan. Detta ger sjuksköterskor både en subjektiv och
objektiv bild av patienters smärta. Men att använda dessa strategier var för sig kan ge en
bristfällig uppfattning av patienters smärta och ökar risken för en otillfredsställande
smärtlindring. Det beskrivs av Travelbee (1971) att det är viktigt att förhålla sig till patienters
upplevelse av sjukdom och lidande och inte använda sin egna objektiva bedömning.
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Resultatet visar på betydelsen av att lyssna på patienter och att det är viktigt för
sjuksköterskor hur patienter uttrycker sin smärta. Smärta är individuell och sjuksköterskor
måste bortse från sin egna subjektiva bedömning.

Slutsats
Denna litteraturöversikt har gett en ökad förståelse för den postoperativa
smärtbedömningen och skulle kunna användas av sjukvårdspersonal för att få en bättre och
tydligare bild över hur man på bästa sätt bedömer smärta postoperativt. En ökad kunskap i
smärta och smärtbedömning skulle hjälpa sjuksköterskor att förstå komplexiteten i smärta.
Ett bättre samarbete mellan läkare och sjuksköterskor skulle också kunna underlätta
sjuksköterskors arbete och ge läkare större förståelse för patienters smärta. Vi har förstått att
det finns mycket kunskap och att det är ett ämne som behöver få mer utrymme i
utbildningen och på arbetsplatser. Samtidigt som det finns mycket forskning inom ämnet är
det tydligt att det behövs mer utökad forskning, framförallt när det gäller hur teori ska
tillämpas i praktiken för att minska det glapp som ses idag. Vår uppfattning är att den
största svårigheten är att tillämpa den kunskap som redan finns i praktiken och vi skulle
gärna se ytterligare forskning för att utveckla bättre strategier och pålitliga metoder som ger
en tydlig bild av patientens smärta. En bra och tydlig smärtbedömning som görs av
sjuksköterskor är utgångspunkten för en god smärtlindring och underlättar valet av
smärtlindrande läkemedel för läkaren. Bra och tydliga rutiner för smärtbedömning är viktigt
för att alla patienter ska få en likvärdig bedömning. Vi tror att det skulle minska onödigt
lidande för patienter och underlätta arbetet för sjuksköterskor.
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Bilaga 1.
Författare/Land/Årta Studiens syfte
l

Design/Ansats/
Intervention

Deltagare
(Bortfall)

Analysmetod

Huvudresultat ( i förhållande till
vårt syfte)

Studiens
kvalitet

Hesook Suzie Kim,
Donna Schwartz-Barcott,
Susanne M. Tracy,
Jacqueline D. Fortin,
Björn Sjöström.
USA
2005

Syftet var att identifiera de kriterier
som sjuksköterskor faktiskt
använde vid bedömning av
postoperativ smärta och vilken
kunskap de använd från tidigare
erfarenheter.

Kvalitativ.
Femeneologisk
metod enligt
Marton. Data
samlades in med
semistrukturerade
intervjuer.

10 sjuksköterskor
och 30
postoperativa
patienter. Bortfall
ej angivet.

Intervjuerna
analyserades med
femenologiskt
tillvägagångssätt enligt
Dahlgren och Fallsberg
(1991). Analysen följdes
av en diskussion mellan
författarna för att enas
om kategorierna som
framkommit.

Det framkom åtta olika kriterier som
sjuksköterskan använde i sin bedömning.
Hur patienten ser ut, vad patienten säger,
hur det vanligen är (erfarenhet av hur
mycket smärta olika ingrepp kan ge),
tidigare erfarenhet, vilken typ av person
patienten upplevs vara, lyssna på patienten,
titta efter fysiska tecken samt vilka
alternativ till handling det finns.

71 %
Grad ll

Jan-Olov Lindberg, Åsa
Engström.
Sverige
2011

Att beskriva upplevelser av
intensivvårdssjuksköterskor att
bedöma och behandla smärta hos
patienter som får postoperativ vård
på en intensivvårdsavdelning.

Kvalitativ.
Baserad på
semistrukturerade
intervjuer.

7 sjuksköterskor
fick information
om studien och 6
av dem valde att
delta.

Författarna tillämpade
kvalitativ innehållsanalys
på intervjuerna.
Intervjuerna lästes flera
gånger om för att inte
missa något innehåll och
man skapade kategorier
och teman.

Sjuksköterskorna tycker det är viktigt för
dem att förstå hur patienterna uttrycker
smärta. De beskriver olika tecken dom
observerar då de tror att patienten upplever
smärta. VAS användes. Smärta är
individuellt och de flesta patienter behöver
smärtlindring efter operation.

80 %
Grad I

Lotta Wikström, Kerstin
Eriksson, Kristofer
Årestedt, Bengt Fridlund,
Anders Broström
Sverige
2013

Att beskriva hur sjukvårdspersonal
uppfattar att användningen av
smärtskalor vid postoperativ
smärta.

Kvalitativ.
En explorativ
design med en
fenomenologisk
metod användes.
Data samlades in
via semistrukturerade
intervjuer.
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sjukvårdspersona
l. Bortfall ej
angivet.

Dataanalysen utfördes
enligt den
fenomenologiska
traditionen beskriven av
Sjöström och Dahlgren
(2002).

Användningen av smärtskalor underlättade
förståelsen för postoperativ smärta,
underlättade behandlingen av smärta,
krävde en multi-dimentionell strategi och
det påverkade arbetssituationer.

82 %
Grad I

Hester Klopper, Helena
Andersson, Maria
Minkkinen, Cecilia
Ohlsson, Björn Sjöström.
Sydafrika.
2005

Identifiera och beskriva de
strategier som används i
postoperativ smärta bedömning
bland sjuksköterskor i Sydafrika
inom ramen för ett akademisk
sjukhuskomplexet i Sydafrika

Mixad kvalitativ
och kvantitativ
med en
femenologisk
ansats. Data
samlades in genom
intervjuer och
observationer.

12 (0 bortfall)
sjuksköterskor
och 36 (0
bortfall)
patienter.

Data analyserades med
femenologisk
tillvägagångssätt med
olika steg
rekommenderad av
Dahlgren och Fallsberg
(1991).

Olika strategier framkom som
sjuksköterskan använder sig av i
smärtbedömning. Hur patienten ser ut, både
kroppsspråk och vital parametrar. Lita på
vad patienten säger. Att följa patientens sätt
att tala, exempel att patienter beskriver
fantom smärtor på ett speciellt sätt osv. Hur
olika operationer vanligen orsakar smärta.
En annan strategi var att använda sig av
tidigare erfarenheter som att en del patienter
säger att smärtan är lägre än vad den
egentligen är.

84 %
Grad l

E Idvall, E Hamrin, B
Sjöström, M Unosson.
Sverige
2002

Att beskriva och jämföra patientens
och sjuksköterskans bedömning av
kvaliteten på vården av
postoperativ smärtbehandling, för
att undersöka skillnader mellan
undergrupper av patienter och att
jämföra patientens bedömning på
olika avdelningar.

Kvantitativ. Data
samlades in via
frågeformulär, ett
för patienter och
ett för
sjuksköterskor.

200 (9 bortfall)
patienter, 63 (1
bortfall)
sjuksköterska.

Data analyserades via
Statistica 1999 version.
Beskrivande statistik
presenteras som
aritmetiska medelvärden
med standardavvikelser
för klarhet. Även
enkäten kallas
ordinalskala.

Det var skillnad mellan patient- och
sjuksköterskebedömningar på en miljöskala,
med patienter som har högre poäng.
Patienterna hade också högre poäng än
sjuksköterskor på kompletterande
missnöjd/nöjd frågorna. På frågan om den
värsta graden av smärta hade patienterna
högre poäng an sjuksköterskorna vilket
betyder att patienterna hade värre smärta än
vad sjuksköterskorna trodde.

70 %
Grad II

Elisabeth Manias, Tracey
Bucknall, Maria Botti.
Australien
2005

Att avgöra hur sjuksköterskor
lyckades hantera patienternas
smärta i postoperativ akuta
vårdsituationer. Det specifika målet
var att undersöka effekten av tid
och sammanhang på sjuksköterskor
smärtlindring strategier.

Kvantitativ. En
grupp med icke
jämförande design.
Observation och
intervjuer.

52 (0 bortfall)
sjuksköterskor.
312 (0 bortfall)
patienter.

Datorprogram NVIVO
Version 1 för att
systematiskt hantera
datan och dela in den i
kategorier och teman.

Fem teman framkom efter observationer och
intervjuer om sjuksköterskans
smärthantering. 1. Hantera smärtan
effektivt. 2. Prioritera smärtupplevelser före
smärthantering i form av att sjuksköterskan
prioriterad aktiviteter som medicinska
ronder och såromläggningar. 3.
Sjuksköterskan missar ledtrådar för
smärthantering från patienterna såsom
jämmer, stön och metaforer för stark smärta.
4. Smärtförebyggande. 5. Reaktion på
smärthantering, sjuksköterskor som ej gav
smärtlindring innan såromläggningar och
fysiska aktiviteter med sjukgymnast.

76 %
Grad ll

Elizabeth Manias, Mari
Botti, Tracey Bucknall.
Australien
2002

Observationsstudie med försökt
undersöka sjuksköterska och
patient interaktioner förknippade
med smärta bedömning och
hantering på sjukhus med
postkirurgiska patienter i klinisk
praxis.

Kvalitativ metod
och observations
design.

12. Bortfall ej
angivet.

Data analyserades med
struktur beskriven av
Ritchie & Spencer med
fem olika analyssteg.

Fyra olika teman framkom dessa var: 1.
Sjuksköterskor reaktioner på avbrott i
aktiviteter som rör smärta, i from av
telefonsamtal, antibiotika som måste ges på
speciella tider, hjälpa studenter m.fl.
2. Hur sjuksköterskor sköter ledtrådar i
patientens smärta och där sjuksköterskors
respons på verbal, icke verbal och beteende
som tyder på smärta observerades. 3.
Sjuksköterskors tolkning av smärta, många
sjuksköterskor fokuserade bara på smärtan
från operationen och inte på andra smärtor
som förekom såsom förstoppning. 4.
Sjuksköterskors försök att adressera
konkurrerande krav på sjuksköterskor,
läkare och patienter. I form av att vara med
på medicinska ronder m.m. Samt patienter
som krävde med smärtlindring där oerfarna
sköterskor tenderade att förlita på
medicinska ordinationer medan erfarna
sköterskor i högra grad ifrågasatt och
diskuterade ordinationer med läkare.

76 %
Grad ll

Noordeen Shoqirat
Jordanien
2013

Att undersöka barriärer för
sjuksköterskans roll i smärtlindring
efter operation i Jordanien.

Kvalitativ. Fyra
fokusgrupper med
registrerade
sjuksköterskor på
kirurgisk
vårdavdelning.

25
sjuksköterskor.
Bortfall ej
angivet.

Alla diskussioner
översattes till engelska,
blev kodade och
grupperade till kategorier
och teman.

Barriärer intill patientsängen: många
patienter söker väldigt mycket
uppmärksamhet från sjuksköterskorna trots
att dom är bra smärtlindrade. Att familjen
blandar sig i smärtlindringen var också en
barriär.
Barriärer inom omvårdnad: Deltagarna
betonade problemet med maktobalansen
mellan sjuksköterskor och läkare.

82 %
Grad I

Niamh Vickers, Shelagh
Wright, Anthony Staines
Irland
2014

Syftet med denna studie var att
bestämma en baslinje i
kunskapsnivå och attityder
sjuksköterskor har om smärta som
arbetar på tre universitetssjukhus i
Dublin.

Kvantitativ. En
tvärsnittsstudie,
beskrivande
undersökande
forskningsdesign.
KASRP användes.

94 sjuksköterskor Både beskrivande och de
Bortfall ej
innehållande statistiska
angivet.
testerna beräknas med
SPSS version 17.0.
Resultatet för KASRP
undersökningen var
analyserad genom att
räkna ihop alla poäng för
varje individuellt
sjukhus.

Man hittade en signifikant skillnad hos
sjuksköterskorna när de skulle bestämma
smärtnivå enligt VAS på en patient som log
och på en patient som grimaserade.

77 %
Grad II

N. Rejeh, F. Ahmadi, E.
Mohammadi, M.
Anoosheh, A.
Kazemnejad.
Iran
2008

Att undersöka Iranska
sjuksköterskors uppfattning om
hinder och barriärer som påverkar
den postoperativa
smärthanteringen.

Kvalitativ metod
och
innehållsanalys
som design. Semi
strukturerade
intervjuer
användes.

26
sjuksköterskor.
Bortfall ej
angivet.

Intervjuerna
transkriberades och
analyserades enligt
metod för
innehållsanalys och
enligt Morse & Field
(1995) och Sandelowski
(2000).

Enligt sjuksköterskorna framkom de ett
antal barriärer försvårade deras arbete.
Tydligt var att deltagarna ofta upplevde att
deras åsikter och erfarenheter inte var av
värde utan endast att de utförde läkarens
ordination och övervakade patienten.
Tidsbrist upplevdes som en barriär, det
fanns endast tid till det praktiska som måste
utföras ej samtala med patienterna.

77 %
Grad ll
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Sökord
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Antal

Valda artiklar

träffar
2015-09-03

(MH "Nurse Attitudes")

2000-2015, engilsh, all

39

AND (MH "Postoperative adults

14*, 10**, 9***,
8****

Pain")

2015-09-04

"nursing" AND "strategy" 2000-2015, english, all

6

AND (MH "Postoperative adults

2*, 1**, 0***,
0****

Pain")

2015-09-07

(MH "Nursing Care")

2000-2015, english, all

7

AND (MH "Postoperative adults

1*, 0**, 0***,
0****

Pain")
2015-09-07

(MH "Postoperative

2000-2015, english

14

Pain") AND (MH

3*, 2**, 0***,
0****

"Patient Assessment")

2015-09-07

(MH "Postoperative

2000-2015, english, all

Pain") AND (MH "Pain

adults

19

9*, 5**, 3***, 1****

825

0*, 0**, 0***, 0****
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(MH "Nurse Attitudes")

2015-09-07

2015-09-07

(MH "Postoperative

2000-2015, english, all

Pain") AND "factors"

adults

(MH "Postoperative
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2015-09-07
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2015-09-03

"Pain,

2000-2015, 19+ years,

Postoperative"[Mesh])
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2015-09-07
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english
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2015-09-07
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Assessment"[Mesh])

english
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8*, 5**, 3***,
2****, 1*****

AND "Pain,
Postoperative"[Mesh]
2015-09-08

Manuell sökning

2000-2015, 19+ years,

76

english
2015-09-09

("Pain,

2000-2015, 19+ years,

Postoperative"[Mesh])

english

10*, 5**, 1***,
1****
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0*0**0***0****6
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AND "Nurse's
Role"[Mesh]
2015-09-23

(("Nurse's Role"[Mesh])
AND "Attitude"[Mesh])
AND "Pain,
Postoperative"[Mesh]
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Begrepp
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A3

A4

A5

A6
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Postoperativ smärt bedömning
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X
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x
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x
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x
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x

X

x

x

x

x

X

x

x

x

x
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Sjuksköterskans attityd och erfarenhet i förhållande till smärtbedömning
Störande faktorer som påverkarvid bedömning av postoperativ smärtbedömning
Sjuksköterskans strategier vid postoperativ smärtbedömning

x

Smärtlindring, stort fokus
Smärtlindring, litet fokus

x

x

x
x

A1=Hesook Suzie Kim, Donn Schwartz-Barcott, Susanne M. Tracy, Jacqueline D. Fortin, Björn Sjöström, 2005.
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A3=Lotta Wikström, Kerstin Eriksson, Kristofer Årestedt, Bengt Fridlund, Anders Broström, 2013.
A4=Hester Klopper, Helena Andersson, Maria Minkkinen, Cecilia Ohlsson, Björn Sjöström, 2005.
A5=E Idvall, E Hamrin, B Sjöström, M Unosson, 2002.
A6=Elisabeth Manias, Tracey Bucknall, Maria Botti, 2005.
A7=Elizabeth Manias, Mari Botti, Tracey Bucknall, 2002.
A8=Noordeen Shoqirat, 2013.
A9=Niamh Vickers, Shelagh Wright, Anthony Staines, 2014.
A10=N. Rejeh, F. Ahmadi, E. Mohammadi, M. Anoosheh, A. Kazemnejad, 2008
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Bilaga 4
Exmpel på bedömningsmall för studier med kvalitativ metod
Poängsättning

0

1

2

3

Abstrakt (syfte, metod,resultat=3p)

Saknas

1/3

2/3

Samtliga

Introduktion

Saknas

Knapphändig

Medel

Välskirven

Syfte

Ej angivet

Otydligt

Medel

Tydligt

Ej angiven

Ej relevant

Relevant

Ej angiven

Knapphändig

Medel

Utförlig

Saknas

Finns

Ej acceptabel

Låg

Medel

God

Patienter med lungcancerdiagnos

Ej undersökt

Liten andel

Hälften

Samtliga

Bortfall

Ej angivet

>20%

5-20%

<5%

Analys saknas / Ja

Nej

Kvalitet på analysmetod

Saknas

Låg

Medel

Hög

Etiska aspekter

Ej angivet

Angivna

Frågeställning besvarad

Nej

Ja

Resultatbeskrivning (redovisning, kodning
etc.)

Saknas

Otydlig

Medel

Tydlig

Tolkning av resultatet (citat, kod, teori etc)

Ej acceptabel

Låg

Medel

God

Tydlig

Metod
Metodval adekvat till frågan
Metodbeskrivning (Repeterbarhet möjlig)
Triangulering
Urval (Antal, beskrivning, representativt)

Bortfall med betydelse för resultaet

Resultat

Diskussion
Problemanknytning

Saknas

Otydlig

Medel

Diskussion av egenkritik och felkällor

Saknas

Låg

God

Anknytning till tidigare forskning

Saknas

Låg

Medel

God

Överrensstämmer med resultatet (resultatets
huvudpunkter belyses)

Slutsats saknas

Låg

Medel

God

Ogrundade slutsatser

Finns

Saknas

Slutsatser

Total poäng (45 p)

P

P

P

P

Grad I: 80 %

P

Grad II: 70 %

%

Grad III: 60 %
Titel
Författare

Grad

Bilaga 5
Exmpel på bedömningsmall för studier med kvantitativ metod
Poängsättning

0

1

2

3

Abstrakt (syfte, metod, resultat=3p)

Saknas

1/3

2/3

Samtliga

Introduktion

Saknas

Knapphändig

Medel

Välskirven

Syfte

Ej angivet

Otydligt

Medel

Tydligt

Metodval adekvat till frågan

Ej angiven

Ej relevant

Relevant

Metodbeskrivning (Repeterbarhet möjlig)

Ej angiven

Knapphändig

Medel

Utförlig

Urval (Antal, beskrivning, representativt)

Ej acceptabel

Låg

Medel

God

Patienter med lungcancerdiagnos

Ej undersökt

Liten andel

Hälften

Samtliga

Bortfall

Ej angivet

>20%

5-20%

<5%

Bortfall med betydelse för resultaet

Analys saknas/Ja

Nej

Kvalitet på analysmetod

Saknas

Låg

Medel

Hög

Etiska aspekter

Ej angivet

Angivna

Frågeställning besvarad

Nej

Ja

Resultatbeskrivning (redovisning, kodning
etc.)

Saknas

Otydlig

Medel

Tydlig

Statistisk analys (beräkningar, metoder,
signifikans)

Saknas

Mindre bra

Bra

Confounders

Ej kontrollerat

Kontrollerat

Tolkning av resultatet

Ej acceptabel

Låg

Medel

God

Problemanknytning

Saknas

Otydlig

Medel

Tydlig

Diskussion av egenkritik och felkällor

Saknas

Låg

God

Anknytning till tidigare forskning

Saknas

Låg

Medel

God

Överrensstämmer med resultatet (resultatets
huvudpunkter belyses)

Slutsats saknas

Låg

Medel

God

Ogrundade slutsatser

Finns

Saknas

Total poäng (max 44 p)

P

P

P

P

Metod

Resultat

Diskussion

Slutsatser

Grad I: 80 %

P

Grad II: 70 %

%

Grad III: 60 %

Grad

Titel & Författare:

