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Sammanfattning 
 

Sjuksköterskan spelar en huvudsaklig roll vid smärtbedömning och lindring i den 

postoperativa kontexten. Bristfällig smärtlindring hos dessa patienter kvarstår som ett 

problem trots att mycket forskning gjorts på ämnet de senaste decennierna. 

 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans smärtbedömning och lindring i 

postoperativ vård hos vuxna. 

 

Denna litteraturstudie har en beskrivande design och är baserad på tio vetenskapliga artiklar, 

som är kvalitetsgranskade. 

 

Studiens resultat visar att postoperativ smärtbedömning oftast sker på ett osystematiskt sätt 

och med olämpliga verktyg. En adekvat smärtbedömning innebär en flytande kommunikation 

(bland vårdpersonal och med patienten), att använda lämpliga verktyg för smärtbedömning, 

och att förstå smärta från en multidimensionell synpunkt, för att på så sätt behandla patienten 

ur en holistisk synvinkel. Resultatet visar också olika farmakologiska och icke 

farmakologiska åtgärder som sjuksköterskor använder sig av vid smärtlindring av 

postoperativ smärta, samt de orsaker som kan leda till en bristfällig smärtlindring hos 

postoperativa patienter. 

 

Diverse åtgärder i vårdkedjan borde implementeras för att uppnå optimal smärtlindring hos 

postoperativa patienter. Dels krävs det en systematisk postoperativ smärtbedömning som 

utgångspunkt, dels bör sjuksköterskans kunskaper om smärtbedömning och lindring utökas. 

Kommunikationen mellan patienter och vårdpersonal bör förbättras och sjuksköterskornas 

arbetsöverbelastning bör minskas. 

 

Nyckeln till en förbättrad omvårdnadsprocess i postoperativ smärtbedömning och lindring 

ligger i en kontinuerlig uppdatering inom evidensbaserad omvårdnadspraxis och därmed i att 

maximera sjuksköterskans antagande av evidensbaserad omvårdnad. 

 

Nyckelord: Postoperativ smärta, sjuksköterska, smärtbedömning, smärtlindring, 

evidensbaserad omvårdnad. 
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1. INLEDNING 

 

Linton (2005) belyser att ”smärta är en naturlig upplevelse och nästan alla människor har 

problem med smärta någon gång” (s. 15). Författaren belyser också att under de senaste åren 

har ett vetenskapligt baserat koncept av smärta utvecklats, där biologiska, kognitiva, 

emotionella, beteendeinriktade och även sociala aspekter införlivas. Hægerstam (1996) 

beskriver att ”smärtupplevelsen är en individs upplevelse och kan variera från person till 

person och från tillfälle till tillfälle” (s. 26). Med tanke på dess subjektiva karaktär och 

därmed den svårighet det innebär att mäta smärta, är det viktigt att fastställa de metoder som 

används för att smärtbedöma. Sjuksköterskor ansvarar för att bedöma och behandla 

postoperativ smärta. I den postoperativa kontexten är smärtan inte effektivt behandlad i 

många fall (Rawal, 1999). Sjuksköterskors bidrag till både forskning och praktisk tillämpning 

av nya kunskaper (evidensbaserad omvårdnad) spelar en huvudroll inom detta område. 

 
2. BAKGRUND 

 

2.1 Smärta: definition och klassificering 

 

Smärta kan betraktas på många olika sätt. Organisationen International Association for the 

Study of Pain (IASP, 1994) definierar smärta som ” an unpleasant sensory and emotional 

experience associated with actual or potential tissue damage, or described in terms of such 

damage” (s. 210). I jämförelse med den första definitionen av smärta som IASP skapade 

1979, har denna definition vissa tillägg, bland annat (bl.a.) att smärta kan förekomma i 

frånvaro av vävnadsskada och att psykologiska faktorer påverkar dess upplevelse (Melzack & 

Wall, 1996).        

 

Under de senaste decennierna har det börjat inses att smärta inte bara kan tolkas som ett 

fysiskt bindande koncept som har att göra med nervsystemets stimulering av olika orsaker. 

Den vetenskapliga sjukvården har blivit allt mer medveten om att olika psykologiska och 

kulturella faktorer är inblandade i upplevelsen av smärta (Linton, 2005; Lovering, 2006; 

Shavers, Bakos & Sheppard, 2010). 

 

Nu för tiden uppfattas smärta med ett multidimensionellt synsätt (Hægerstam 1996; Linton, 

2005; Seers & Friedli, 1996; Werner, 2007), vilket öppnar nya vägar för vård, då både den 

biologiska och den psykologiska aspekten av smärta måste integreras och förstås för en bättre 

behandling. 

 

Det finns olika sätt att klassificera smärta, till exempel (t.ex.) efter duration, orsak, anatomisk 

region, tidskaraktär, organsystem och mekanism. Med kliniskt syfte får tre indelningsgrupper 

betraktas (Werner, 2007):  

 a) Nociceptiv smärta, som framträder vid stimulering av särskilda receptorer 

som svarar på termisk, mekanisk eller kemisk stimulering. Ytterligare indelas den nociceptiva 

smärtan i somatisk (muskuloskeletal) och visceral. Vanligtvis svarar nociceptiv smärta på 

paracetamol, icke-steroida anti-inflammatoriska läkemedel (NSAID) och opioider.  

 b) Neuropatisk smärta på grund av (pga) att nervvävnaden antingen är skadad 

eller inflammerad. Det brukar speglas distalt till det område som innerveras av den skadade 

nerven. Vid vissa fall kan varken NSAID eller opioider lindra neuropatisk smärta, men 

däremot andra läkemedel som antidepressiva och antikonvulsiva kan användas för 

behandling.                      
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 c) Blandsmärta, som karaktäriseras av en blandning av både nociceptiv och 

neuropatisk smärta. Till exempel cancerrelaterad smärta är ofta en form av blandsmärta.  

 

2.2 Postoperativ smärta 

 

Med tanke på syftet i föreliggande studie är det lämpligt att vidare förklara begreppet av 

smärta i den postoperativa kontexten. Enligt American Society of Anesthesiologists (1995), 

definieras perioperativ smärta som “pain that is present in a surgical patient because of 

preexisting disease, the surgical procedure (associated drains, chest or nasogastric tubes, 

complications), or a combination of disease-relaterade and procedure-relaterad sources” (s. 

1071). 

 

Postoperativ smärta är en typ av akut smärta som i sin tur är en komplicerad reaktion av 

flerfaktoriell natur, och därmed finns det en stor individuell fluktuation i smärtupplevelsen 

(Rawal, 1999). Enligt författaren finns det olika psykologiska faktorer som kan påverka 

upplevelsen av postoperativ smärta. Till exempel kan rädsla, oro, men även patientens fysiska 

och psykiska tillstånd, typ av kirurgi, anestesiteknik, postoperativa komplikationer och 

kvaliteten på vården vid uppvaknings- och vårdavdelning ha betydelse i den kontexten. 

 

2.3 Sjuksköterskors roll i den postoperativa kontexten 

 

Socialstyrelsen (2005) betraktar att sjuksköterskor skall ha förmåga att ”självständigt tillämpa 

omvårdnadsprocessen genom observation, bedömning (omvårdnadsanamnes, status, mål), 

omvårdnadsdiagnostik, omvårdnadsordination, planering, genomförande och utvärdering av 

patientens omvårdnad” (s. 11) och att ”hantera läkemedel på ett adekvat sätt med tillämpning 

av kunskaper inom farmakologi” (s.11). På så sätt spelar sjuksköterskepersonal en 

huvudsaklig roll vid bedömning och lindring av postoperativ smärta, vad gäller utvärdering av 

patientens tillstånd och tillämpning av de omvårdnadsåtgärder som krävs vid varje specifik 

situation.  

 

Enligt Socialstyrelsen (2005) skall sjuksköterskor kunna ”självständigt utföra eller medverka i 

undersökningar och behandlingar samt utföra ordinationer” och ”följa upp patientens tillstånd 

efter undersökningar och behandlingar” (s. 11). Det är sjuksköterskan som bedömer och 

behandlar postoperativ smärta i första hand, enligt verksamhetens egna riktlinjer, och alltid i 

samråd med ansvarig läkares ordination.  

 

Vid administrering av smärtlindring gäller för sjuksköterskan att följa verksamhetens 

riktlinjer, och i hög grad är de flesta åtgärder vid smärtlindring relaterade till administrering 

av mediciner. På grund av dess självständiga arbete har sjuksköterskan delegering för att 

kunna utföra sitt uppdrag. Enligt 7§ i SOSFS:14: 

 
 ”Med hänsyn till kraven på vård av god kvalitet och hög säkerhet för patienterna ställer varje     

 delegeringsbeslut mycket stora anspråk på gott omdöme, goda kunskaper och noggrannhet hos såväl 

 den som delegerar som den som genom delegering mottar en medicinsk arbetsuppgift.” 

 

Denna delegering samt de faktorer som påverkar sjuksköterskans besluttagande vid varje fall, 

leder till en bred variation i sjuksköterskors åsikter om hur postoperativ smärta skall 

behandlas. Många studier konstaterar att prevalensen och intensiteten av postoperativ smärta 

inte har minskat under de senaste åren (McNeill, Sherwood, Starck, & Nieto, 2001; Sommer 

et. al., 2008; Watt-Watson, Chung, Chan, & McGillion, 2004). Rawal (1999) belyser att 

personalens bristande kunskap i farmakologi-, kinetik och dynamik kan vara orsak till 
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bristfällig postoperativ smärtlindring; även rädsla för biverkningar, andningsdepression eller 

läkemedelsberoende betraktas som faktorer som leder till otillräcklig smärtbehandling. 

 

Genom att implementera evidensbaserad omvårdnadspraxis förbättras omvårdnadsprocessen. 

För detta syfte är det väsentligt att uppdatera omvårdnadsvetenskap och som följd av detta 

sjuksköterskans kompetens (Sciarra, 2011). På så sätt är evidensbaserad omvårdnad vägen till 

en förbättrad kvalitet i omvårdnad vid smärtbedömning och lindring på det postoperativa 

planet. 

 

2.4 Vårdprocessen  

 

Eriksson (1988) hävdar att vårdprocessen består av olika faser, nämligen ”patientanalys, 

prioritering av vårdområde, val av vårdhandling, vård och vårdhandling samt klargörande av 

sambandet mellan de olika faserna” (s. 25). Enligt författaren är relationen mellan patienten 

och vårdaren den grundläggande processen i vårdprocessen. 

 

Eriksson (1988) betraktar hälso- och sjukvården från en humanistisk synpunkt (helhetssyn på 

människan), där vårdaren bör våga möta den människa som lider.  

 

2.5 Problemformulering 

 

Att bedöma och lindra postoperativ smärta är huvudsakligen sjuksköterskors ansvar. Hur 

dessa gör för att både smärtbedöma och lindra har en stor betydelse vid smärtkontroll hos 

patienterna. Den tid en patient måste ligga på postoperationsavdelningen varierar beroende på 

vilken sorts narkos som används, vilket typ av ingrepp som utförs och patientens allmänna 

hälsotillstånd inför själva operationen. Den på förhand bestämda tiden varierar enligt olika 

verksamheters egna riktlinjer, men den kan förlängas om patienten har några postoperativa 

komplikationer (illamående, smärta, etc). I denna studie har inte den postoperativa fasen 

tidsbegränsats till den tid en patient ligger på postoperation, utan tar också hänsyn till 

patienter som ligger på kirurgiska avdelningar efter en operation och som lider av smärta 

relaterad till ett kirurgiskt ingrepp. 

 

En adekvat smärtbedömning är en fundamental förutsättning för en effektiv smärtkontroll. 

Typen av smärta, svårighetsgrad och hur smärta påverkar patienten måste diagnostiseras för 

att kunna planlägga behandlingar (Werner, 2007).  

 

Ene, Nordberg, Bergh, Johansson, & Sjostrom (2008) belyser att “the management of 

postoperative pain continues to remain problematic and unsatisfactory and ward nurses play 

an important role for this task” (s. 2042). Därför anser studiens författare att det är av stort 

intresse att, i första hand, kartlägga sjuksköterskans bidrag till postoperativ smärtbedömning 

och lindring för att nå en bättre bild av dess praxis i detta område och, i andra hand, framställa 

vilka svaga sidor i deras arbete som leder till en bristfällig omvårdnadsprocess. Genom att 

klargöra dessa faktorer kan förbättringsåtgärder implementeras inom olika postoperativa och 

kirurgiska verksamheter, och följaktligen förbättra omvårdnadskvaliteten hos postoperativa 

patienter. 

 

3. SYFTE 

 

Att beskriva sjuksköterskans smärtbedömning och lindring i postoperativ vård hos vuxna. 
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3.1 Frågeställningar 

 

      1. Hur smärtbedömer sjuksköterskor i den postoperativa kontexten? 

      2. Hur bidrar sjuksköterskor till postoperativ smärtlindring och vilka strategier använder 

de till det syftet? 

      3. Vad kan anses vara hinder för sjuksköterskor vid bedömning av postoperativ smärta? 

      4. I vilken grad antar sjuksköterskor evidensbaserad omvårdnadspraxis i postoperativ 

vård? 

 
4. METOD 

 

4.1 Design 

 

Denna litteraturstudie har en beskrivande design som grundas på en granskning och analys av 

tidigare studier, både kvalitativa och kvantitativa, inom det valda området (Forsberg & 

Wengström, 2008) .   

 

4.2 Sökstrategi 

 

I första hand avgränsades sökorden, nämligen ”postoperative pain”, ”pain management” samt 

”nurse assessment”, som sedan användes för att genomföra en fritextsökning. Booleska 

operatorn ”And” användes i kombination med sökorden som sökningsverktyg (se Bilaga 1).  

 

Vid den första sökningen prövades kombinationer av dessa sökord i olika databaser för att ta 

fram artiklar. De databaser som gav någon träff vid sökningen var Cinahl och PubMed (se 

Bilaga 1).  

 

Vidare gjordes en andra sökning på Cinahl och PubMed med nya sökord, nämligen ”evidence 

based” samt ”nursing”, i kombination med tidigare sökord. Denna sökning gav en ny studie 

(se Bilaga 1).  

 

Dubletter av de artiklar som redan hade framkommit på Cinahl fanns också på PubMed. De 

begränsningar som användes var artiklar publicerade mellan 2001 och 2011, skrivna på 

engelska och, där det var möjligt, med förutsättning att studierna fokuserade på vuxna (d.v.s. 

19+ ålder). På Cinahls databas var sökningen även begränsad med ”Peer review”. 

 

Ytterligare gjordes en manuell sökning genom att söka i de inkluderade artiklarnas 

referenslistor för att utöka antalet artiklar. På så sätt valdes en artikel till. 

 

4.3 Urval 

 

Inklusionkriterierna var både kvalitativa och kvantitativa artiklar, som hade granskats ur ett 

forskningsetiskt perspektiv. Även att artiklarnas syfte hade att göra med sjuksköterskans 

bedömning och/eller lindring av postoperativ smärta var ett inklussionkriterium. 

 

Studier där postoperativ smärtbedömning och lindring fokuserade på barn, på enbart specifika 

vuxna åldergrupper (som t.ex. endast ”äldre”, d.v.s. 65+ ålder), eller på särskilda 

operationsingrepp (t.ex. laparoskopiska kolecystektomier eller höftfrakturer) exkluderades. 

Studier vars enda syfte hade att göra med patientens synpunkt om postoperativ smärta eller 
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mätning av kvaliteten av vård vid postoperativ smärta valdes också bort. Tillika 

litteraturstudier. 

 

Urvalet gjordes i flera steg. Det sammanlagda antalet artiklar i arbetet blev 149 stycken till att 

börja med. Dessa artiklar var resultatet efter att ha lagt in alla sökorden i en och samma 

sökning, (se Bilaga 1). I det första urvalet lästes samtliga artikeltitlar igenom, och 35 artiklar 

som verkade passande i förhållande till de refererade kriterierna samt den föreliggande 

studiens syfte valdes. Sedan, i urval 2, lästes dessa 35 artiklars sammanfattningar och de som 

inte stämde med de valda inklusionskriterierna exkluderades. På så sätt valdes 25 artiklar i 

urval 2, som sedan, i urval 3, lästes i sin helhet med fokus på artiklarnas resultat. Till slut 

sparades i urval 3, som material för granskning och analys, nio artiklar. 

Den artikel som den manuella sökningen resulterade i var fritt tillgänglig på Internet.  

 

4.4  Värdering 

 

De valda artiklarna lästes noggrant som utgångspunkt för att få en klar bild av syfte, vald 

design och metod, resultat samt sammanfattning. Som stöd att kartlägga dessa uppgifter 

skrevs en artikelmatris (Bilaga 2).  

 

Det användes mallar för kvalitetbedömning enligt Forsberg och Wengström (2008). Vid 

kvalitativa studier utvärderas syftet med studien, undersökningsgrupp, metod för 

datainsamling samt dataanalys. Vid kvantitativa studier utvärderas syftet med studien 

(frågeställningar, design), undersökningsgrupp (inklusion resp. exklusionskriterier, 

urvalsmetod, antal deltagare), mätmetod (med hänsyn till reliabilitet och validitet) samt analys 

(demografiska data, bortfall, statistisk analys). 

 

Det beslutades att inkludera samtliga tio artiklar i studien efter kvalitetsbedömningen. 

 

4.5 Analys 

 

I analysen av artiklarna har texten lästs genom i sin helhet upprepade gånger, så att väsentliga 

avsnitt upptäcktes, alltså de uppgifter som motsvarade studiens syfte. Samtidigt antecknades 

de essentiella delarna av studierna för att få en klarare bild av dessa.  

 

Efter detta lästes artiklarnas resultat igen, med fokus på väsentliga avsnitt. Ett deduktivt 

arbetssätt användes, där resultaten fördelades i tre huvudgrupper, nämligen smärtbedömning, 

smärtlindring och brister i smärtlindring. Utifrån en jämförelse av den samlade informationen 

ur de valda artiklarna har likheter och skillnader bland olika fynd sammanställts, efter 

Fribergs (2006) rekommendationer vid litteraturbaserade examensarbeten.   

 

4.6 Forskningsetiska överväganden 

 

Då detta är en litteraturbaserad studie, som analyserar innehållet av tidigare publicerade 

vetenskapliga artiklar som redan har granskats från ett forskningsetiskt perspektiv, krävs inte 

ansökan till etiska rådet. Det har tillämpats ett systematiskt urval av artiklarna och objektiv 

granskning och presentation enligt Forsberg & Wengström (2008). Studiens innehåll anses 

inte kränka någon människas integritet. 
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5. RESULTAT 

 

Genom att skilja på de centrala delarna i resultaten har olika subkategorier utvecklats inom: a) 

”sjuksköterskans smärtbedömning av postoperativ smärta”, nämligen ”systematisk 

bedömning”, ”förutsättningar för bedömning” och ”hinder för bedömning”, samt b) 

”sjuksköterskans lindring av postoperativ smärta”, nämligen ”farmakologiska åtgärder” samt 

”icke farmakologiska åtgärder”.  Det har lagts speciellt fokus på sjuksköterskors antagande av 

evidensbaserad omvårdnad både vid postoperativ smärtbedömning och lindring. 

 

Ett enskilt avsnitt om ”brister i smärtlindring” hos postoperativa patienter har utvecklats 

därför att detta problem kvarstår i den moderna hälso- och sjukvården trots riklig forskning i 

ämnet under de senaste decennierna.  På grund av att smärtbedömning och lindring hänger 

nära samman i vårdprocessen, har författaren valt att inte fördela innehållet under olika 

rubriker utan beskriver fenomenet utifrån en enda synpunkt som täcker alla inblandade 

möjliga orsaker till ineffektiv smärtlindring. 

 
5.1 Sjuksköterskans bedömning av postoperativ smärta  

 

5.1.1 Systematisk bedömning 

 

Dhile, Bjølseth och Helseth (2006) finner att de observerade sjuksköterskorna i sin studie 

hade en osystematisk och inadekvat smärtbedömning. 

 

Carlson (2009) framställer först i sin studie tre evidensbaserade praxis vid postoperativ 

smärtbedömning, nämligen; systematisk smärtbedömning, bedömning av patienter med 

patientkontrollerad smärtlindring och sjuksköterskans antagande av patientens smärtskattning. 

Sedan analyseras i vilken utsträckning sjuksköterskor antog grundläggande evidensbaserad 

omvårdnad vid dessa situationer och tre nivåer av antagande sammanställdes, nämligen; 

medveten, övertalad eller genomförd. Resultaten visade att de flesta sjuksköterskor var 

”medvetna” om dessa tre omvårdnadbaserade praxis, men att de inte tillämpade dem 

konsekvent. Det framkom också att de sjuksköterskor som använde sig av ett flertal källor 

(internet, läroböcker, konferenser, etc) för att identifiera åtgärder vid omvårdnadspraxis, eller 

de som regelbundet läst facktidskrifter, var mer benägna att implementera alla tre studerade 

omvårdnadspraxis.  

 

Carlson (2010) konstaterar att sjuksköterskorna var osäkra på sin förmåga att acceptera nya 

idéer och ändra beteende. I samband med detta visar studiens resultat att de sjuksköterskor 

som var mer innovativa var de som mer sannolikt utförde systematisk smärtbedömning. 

Innovativa sjuksköterskor var äldre och hade en längre arbetserfarenhet inom omvårdnad, 

läste fler professionella tidskrifter regelbundet, hade en högre utbildningsnivå, var 

specialistsjuksköterskor, använde sig av fler källor för att identifiera lösningar vid klinisk 

praxis, och planerade att utvecklas till en högre sjuksköterskegrad i framtiden.  

 

Bucknall, Manias och Botti (2007) redovisar i sin studie för när och hur sjuksköterskor gör 

nya bedömningar av postoperativ smärta efter administrering av smärtlindring, och författarna 

finner att dessa nya bedömnigar gjordes på ett opportunistiskt sätt, d.v.s. att de inte följde en 

regelbunden tidsram. Dessa nya bedömningar gjordes t.ex. vid medicinutdelning, vid 

utvärderingen av vitala parametrar eller medan sjuksköterskor tog hand om andra patienter 

(för t.ex. bäddning, kontroll av intravenösa vätskor). 

 



7 

 

5.1.2 Föruttsättningar för bedömning 

 

Manias, Bucknall och Botti (2004) observerar sjuksköterskors bedömning av postoperativ 

smärta vid smärtsamma aktiviteter utifrån fem vinklar, nämligen ”enkla frågor”, ”användning 

av en smärtuppskattningsskala”, ”komplex bedömning” (vilket innefattar både skalan och 

frågor om muntlig beskrivning av smärta), ”att inte bedöma alls” och ”fysisk undersökning”. 

Resultatet visar att de flesta observerade smärtbedömningarna skedde genom att ställa enkla 

frågor (45,3%) och att vid 43,7% av de observerade aktiviteterna, inte gjordes någon 

smärtbedömning alls. Ett mindre antal sjuksköterskor använde sig av VAS, och ett fåtal 

sjuksköterskor utförde fysisk undersökning eller en komplex bedömning. I förhållande till 

detta konstaterar Dhile et al. (2006) att inga av de observerade sjuksköterskorna i deras studie 

använde VAS för smärtbedömning, och bara få ställde frågor om smärtan. Ene et al. (2008) 

finner att 40% av de deltagande sjuksköterskorna inte hade använt VAS för smärtbedömning.  

 

Dihle et al. (2006) konstaterar att de flesta sjuksköterskorna smärtbedömde genom att fråga 

patienterna om deras smärta och genom att observera icke-verbala tecken på smärta 

(svettning, illamående, blekhet, kroppsspråk och aktivitetsgrad). Enligt författarna betonade 

sjuksköterskor för patienterna vikten att meddela om de hade ont eller behövde smärtstillande 

mediciner. I linje med detta finner Bucknall et al. (2007) att det vanligaste sättet bland de 

observerade sjuksköterskorna för att göra nya smärtbedömningar efter administrering av 

smärtlindring, var genom att ställa enkla frågor. Författarna finner också att dessa nya 

bedömningar inleddes i de flesta fall av själva sjuksköterskorna (ett mindre antal patienter 

inledde nya bedömningar av smärta). 

 

Carlson (2009) understryker vikten av att kommunicera med patienten på ett tillfredsställande 

sätt som förutsättning för en systematisk smärtbedömning. 

 

Manias (2003) undersöker sjuksköterskornas dokumentation av postoperativ smärtbedömning 

från operationsdagen till och med fyra dagar efter kirurgin. Resultatet visar att den mest 

dokumenterade informationen var patientens verbala uttryck av smärta, d.v.s. icke 

kvantifierbara bedömningar. Det dokumenterades sällan smärtområde, användning av 

smärtskala, varaktighet eller vad som förbättrade smärtan. Hos 40% av de observerade 

dokumetationerna fanns det inte någon smärtbedömning alls. 

 

Richards och Hubbert (2007) belyser att expertsjuksköterskor behandlar postoperativa 

patienter utifrån en holistisk synpunkt och antar patientens smärtskattning som den mest 

tillförlitliga smärtindikatorn.  

 

Manias, Bucknall och Botti (2005) konstaterar att det inte används lämpliga verktyg för 

smärtbedömning hos patienter med nedsatt kognitiv förmåga, de som av någon anledning inte 

kan kommunicera, och de som inte talar samma språk som vårdpersonalen.  

 

5.1.3 Hinder för bedömning 

 

Manias et al. (2005) betraktar den negativa påverkan som både ”tid” och ”miljö” har hos 

sjuksköterskan vid smärtbedömning och lindring i den postoperativa kontexten (att ha 

tillräcklig tid för att bedöma och utvärdera och att inte bli störd under utförandet av dessa 

aktiviteter). Frekventa avbrott som sjuksköterskor är utsatta för är ett väsentligt hinder vilket 

tidigare konstaterats av dessa författare (Manias, Botti & Bucknall, 2002). I jämförelse med 

detta betraktar inte Ene et al. (2008) brist på tid som det största hindret i deras studie, utan 
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snarare att sjuksköterskor inte var tillräckligt medvetna om de dokumenterade 

smärtskattningarna.  

 

Carlson (2010) betraktar att sjuksköterskors kunskapsunderlag bidrar till att avgöra, vare sig 

dessa antar evidensbaserad postoperativ smärtbedömning praxis eller inte, och därefter får 

patienterna en effektiv smärtlindring. Detta betyder att ju bredare kunskapsunderlag 

sjuksköterskor har desto större är sannolikheten att dessa antar evidensbaserad postoperativ 

smärtbedömningspraxis.  

 

Dhile et al. (2006), Ene et al. (2008) samt Carlson (2009) finner att sjuksköterskor inte lyckas 

tillämpa sina kunskaper om smärtbedömning i klinisk praxis på ett tillfredsställande sätt, 

vilket är ett hinder inom detta område. Dhiles et al. (2006) väsentliga fynd är skillnaden 

mellan vad sjuksköterskor säger att de gör och vad de faktiskt gör (i sitt perioperativa arbete), 

och författarna menar att detta ”gap” mellan att säga och att göra utgör ett hinder för effektiv 

postoperativ smärtlindring. 

 

Manias et al. (2004) påvisar också brister i sjuksköterskors förmåga att bedöma smärta i den 

postoperativa kontexten hos patienter som lider av kroniska smärtor. Detta stämmer bra 

överens med tidigare studier (Manias et al., 2002), där det konstateras att sjuksköterskor 

tenderar att identifiera icke kirurgirelaterad smärta i samband med själva kirurgiska ingreppet, 

och antingen ignorerar den eller behandlar den som om den vore postoperativt knuten. I 

förhållande till detta konstaterar Bucknall et al. (2007) att sjuksköterskor bedömer 

postoperativ smärta efter administrering av smärtlindring med fokus på det kirurgiska såret 

(sjuksköterskor ignorerar icke kirurgisk relaterad smärta). 

 

Manias (2003) konstaterar att det sällan dokumenterades biverkningar av smärtlindringen 

eller gjordes nya bedömningar av den givna smärtlindringen. 

 

Manias et al. (2002, 2004) betraktar konceptet av den multidimensionella naturen av smärta, 

och dess påverkan hos sjuksköterskor vid smärtbedömning, på så sätt att uppdatering inom det 

omvårdnadsvetenskapliga underlaget krävs för att kunna förbättra omvårdnadskvaliteten vid 

den postoperativa kontexten.  

 

5.2 Sjuksköterskans lindring av postoperativ smärta 

 

Carlson (2010) belyser bl.a. att de flesta deltagande sjuksköterskor var nöjda med sin 

behandling av postoperativ smärta, så väl som med andra medarbetares bedömning. I denna 

studie framkommer också nya kunskaper angående sjuksköterskans upplevelse av 

tillfredställande smärtlindring i postoperativ vård i förhållande till antal omvårdnadstidskrifter 

som lästs regelbundet, kön och planerad vidareutbildning inom omvårdnad för en högre 

sjuksköterskegrad. Resultaten i denna studie visar också att de sjuksköterskor som läser fler 

tidskrifter regelbundet, manliga sjuksköterskor och de som planerar studera vidare för att nå 

en högre grad, upplever sig själva som mindre nöjda med postoperativ smärtlindring, rörande 

den egna och andras smärtlindring.  

 

Manias et al. (2005) konstaterar att det inte finns något signifikant förhållande mellan 

sjuksköterskans grad av erfarenhet eller kompetens och en effektiv smärtlindring.  
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5.2.1 Farmakologiska åtgärder 

 

Manias et al. (2005), observerar sjuksköterskors strategier för lindring av postoperativ smärta. 

Resultaten visar att det vanligaste sättet att smärtlindra i den kontexten var genom 

administrering av smärtstillande mediciner. 

 

Dhile et al. (2006) konstaterar faktisk bristande kunskap i smärtlindring hos sjuksköterskor. 

 

Manias (2003) konstaterar att användning av smärtlindrande mediciner ”vid behov” (vb) ökar 

under den postoperativa perioden från 32 patienter till 88 patienter (N=100), och det brukar 

inkludera intramuskulärt morfin eller petidin samt paracetamol och paracetamol/kodein 

preparat per os.  

 

5.2.2 Icke farmakologiska åtgärder 

 

Manias et al. (2002, 2005) samt Ene et al. (2008) belyser vikten av en effektiv 

kommunikation bland vårdpersonal och mellan patienter och vårdpersonal för en 

verkningsfull smärtlindring. Manias et al. (2005) konstaterar att sjuksköterskor, förutom att ge 

smärtstillande mediciner i första hand, diskuterar alternativ lindring med annan vårdpersonal 

och sedan diskuterar de möjliga alternativen med patienten. Författarna konstaterar att 

sjuksköterskors strategier för smärtlindring var att engagera patienter vid besluttagande av 

smärtlindring, vilket innebar t.ex. självadministration av smärtlindring, att instruera patienten 

att ”höra av sig” vid smärtlindringsbehov, att erbjuda olika alternativ av smärtlindring, och att 

utvärdera effekten av smärtlindringen. Dessa författare konstaterar att icke farmakologiska 

åtgärder vid smärtlindring (som t.ex. ta en kort promenad, att lägga varma kompresser, osv) 

var sällan vidtagna.  

 

Richards och Hubbert (2007) belyser att expertsjuksköterskor ofta använder sig av icke 

farmakologiska åtgärder för att smärtlindra postoperativa patienter (bl.a. humor, avslappning 

och distraktion).I linje med detta konstaterar författarna (Manias et al., 2004, 2005) att brister 

i kommunikation är ett hinder för en tillfredställande smärtlindring. 

 

Manias (2003) konstaterar att sjuksköterskorna inte hade dokumenterat vidtagna icke 

farmakologiska åtgärder vid 96,4% av de studerade fallen. Dessa åtgärder innebar 

andningsövningar, att ändra patientens ställning i sängen, utbildning, massage och 

avslappning. 

 

Ene et al. (2008) betraktar också vikten av att informera patienter preoperativt för en bättre 

postoperativ smärtlindring. 

 

5.3 Brister i smärtlindring 

 

Manias et al. (2005) konstaterar att bara vid en låg andel av de observerade aktiviteterna 

(12%, N= 28) var smärtlindring effektiv, och det belyses att snabb bedömning, lämpliga 

smärtstillande och utvärdering av effekten efter en lämplig tidsperiod är nyckeln till en 

förbättrad omvårdnad. Manias et al. (2005) belyser vikten av att använda lämpliga verktyg för 

smärtbedömning, särskilt gällande patienter med nedsatt kognitiv förmåga, eller de som inte 

kan kommunicera av någon anledning, eller som inte talar samma språk som vårdpersonalen. 

Manias et al. (2005) konstaterar också att brist på tid hos sjuksköterskan för att adekvat 

utveckla sitt arbete är ett vanligt hinder för en effektiv smärtlindring.  
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Manias et al. (2002) konstaterar att de frekventa avbrott till vilka sjuksköterskor är utsatta för 

under sitt arbete är ett stort hinder för en adekvat smärtlindring. 

  

Bucknall et al. (2007) finner att sjuksköterskor inte gav smärtlindring vid utförande av 

smärtsamma aktiviteter. Dhile et al. (2006) tolkar sjuksköterskors förnekelse av smärtlindring 

vid smärtsamma aktiviteter i den postoperativa kontexten utifrån fyra olika vinklar: de tror 

inte på att patienten har ont, de var okänsliga mot patientens smärtrelaterade symtom, de tror 

inte att det är möjligt att vara helt smärtfri och, i linje med Manias et al. (2002), tror de att 

patienter skall ha en viss grad av smärta postoperativt. I förhållande till detta konstaterar 

Manias et al. (2005) att sjuksköterskor administrerar smärtlindring i samband med 

smärtsamma aktiviteter på ett reaktivt sätt, dvs att smärtlindrande mediciner var givna efter 

dess att själva aktiviteten var utförd, vilket bidrar till en otillräcklig smärtlindring. 

 

Ene et al. (2008) finner att sjuksköterskor underskattar svår smärta och överskattar lindrig 

smärta. Även det faktum att sjuksköterskor inte bedömer grad av smärta i vilande resp. under 

smärtsamma aktiviteter, och att en fjärdedel av dessa sjuksköterskor inte bedömde smärta på 

nytt efter administrering av smärtlindring, anses vara faktorer som bidrar till en bristfällig 

smärtlindring.  

 

Manias et al. (2005) konstaterar bristfälliga bedömningar och dålig dokumentation av smärta 

som orsak till ineffektiv smärtlindring. Carlson (2009) finner att de flesta sjuksköterskor som 

deltog i studien inte antog patientens uppskattning av smärta (VAS) som utgångspunkt för 

smärtbedömning, utan lade snarare märke till patientens beteende eller vitala parametrar. 

Detta betyder att de flesta sjuksköterskorna inte antog patientens självskattning av smärta som 

den mest tillförlitliga smärtindikatorn. I kontrast mot detta erkänner expertsjuksköterskor 

(Richards & Hubbert, 2007) att de ofta har svårt att tro på patienten egen skattning av smärta 

och att de finner det svårt att lägga de egna ömdemena åt sidan. 

 

5.4 Resultatsammanfattning 

 

Ofta utförs postoperativ smärtbedömning på ett osystematiskt sätt. Förutsättningarna för 

bedömning är att använda lämpliga verktyg för smärtbedömning, att göra nya bedömningar 

efter administrering av smärtlindring, att lägga märke till icke-verbala tecken på smärta men 

inte basera bedömningen på dessa, samt ha en bra kommunikation med patienten och annan 

vårdpersonal. Att förstå smärtan från en multidimensionell synpunkt och på så sätt behandla 

patienten utifrån en holistisk vinkel är också väsentligt. 

 

Hinder för bedömning är bristande kunskaper hos sjuksköterskor (bedömningsverktyg), 

oförmåga att skilja operationsrelaterad smärta från kronisk eller icke kirurgirelaterad smärta 

samt brister i dokumentationen. 

 

För att smärtlindra postoperativa patienter använder sjuksköterskor i första hand sig av 

farmakologiska åtgärder. Icke farmakologiska åtgärder är sällan vidtagna. Att kartlägga 

smärtlindring och ha en bra kommunikation med patienten är väsentligt för en effektiv 

kontroll av smärta. Resultat visade också att sjuksköterskor har bristande kunskaper i 

farmakologi. 

 

För en optimal smärtlindring hos postoperativa patienter krävs det snabb bedömning, lämplig 

smärtlindring och utvärdering av smärta efter en viss period. Orsaker som kan leda till en 
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bristfällig smärtlindring är: a) att inte använda lämpliga verktyg för smärtbedömning, b) att 

inte tro på patientens egen skattning av smärta, c) brist på tid (arbetsöverbelastning), d) att 

inte administrera smärtlindring inför utförande av smärtsamma aktiviteter, e) att underskatta 

svår smärta, f) att inte göra nya bedömningar av smärta inom en regelbunden tidsram efter 

administrering av analgetika, g) brister i dokumentationen. 

 

6. DISKUSSION 

 

6.1 Metoddiskussion 

 

En beskrivande litteraturstudie valdes för att svara på syfte och frågeställningar. Såväl 

kvalitativa som kvantitativa studier har inkluderats i föreliggande studie, vilket är en styrka 

(Friberg & Wengström, 2008).  

 

Artikelsökningar gjordes i databaserna PubMed och CINAHL, därför att dessa samlar 

omvårdnadsvetenskapliga artiklar. De valda sökorden utgick från ord i frågeställningarna 

(Forsberg & Wengström, 2008). Polit och Beck (2010) betonar att artikelsökningar på olika 

databaser kan påbörjas på så vis, vad de kallar för ”basic search” (s. 176), men att forskaren 

bör ytterligare genomföra en systematisk sökning med ämnesord. Detta utförs genom att 

använda de så kallade ”subject headings” (s. 174) vid sökningen. Skribenten anser att detta 

kan ha begränsat antalet funna artiklar att granska. 

 

Mallar för kvalitetsbedömning har använts, som hjälp för att arbeta systematiskt (Forsbrg & 

Wengström, 2008). 

 

De flesta artiklarnas metoddelar innehåller en diskussion om instrumentens reliabilitet och 

validitet, vilket styrker denna littearturstudies trovärdighet. Det faktum att artikelsökningen 

begränsades till att omfatta artiklar publicerade under det senaste decenniet visar skribentens 

strävan att ta fram nya artiklar på det valda området, så att resultaten kan tillämpas inom 

aktuell omvårdnadspraxis. Sex av de tio inkluderade artiklarna är publicerade under de 

senaste fem åren. 

 

På grund av svårigheter att hitta nya giltiga artiklar som motsvarade det föreliggande 

studiesyftet, har flera resultatartiklar samma författare, vilket kan anses vara en nackdel. Å 

andra sidan kan det också innebära en fördel, därför att detta betyder att forskarna är väl 

insatta i ämnesområdet. 

 

En språkbegränsning gjordes till engelska, vilket kan ha resulterat i att relevanta artiklar på 

annat språk föll bort ur sökningen. 

 

Två av de valda artiklarna hade ett stort bortfall, vilket negativt påverkar studiens reliabilitet. 

Trots detta inkluderades dessa artiklar ändå i föreliggande studie därför att deras resultat har 

klinisk betydelse. 

 

Forsberg och Wengström (2008) betraktar att ”det finns inga regler för det antal studier som 

ska ingå i en litteraturstudie” (s. 34), utan att det ”beror dels på vad författaren kan hitta, dels 

på de krav man ställer på studier som ska inkluderas” (s. 34). Studiens författare har ensam 

utfört detta arbete, som är både tidskrävande och komplicerat att utveckla. Om studien hade 

genomförts i samarbete med en annan person, hade det funnits möjlighet att utöka antal valda 
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artiklar, genom att t.ex. söka i andra databaser, pröva kombinationer av andra sökord eller 

kanske till och med granska diverse tidskrifter.  

 

En annan svårighet som uppstod var vid analysen av artiklarnas resultat, abstraktion av de 

väsentliga delarna som motsvarar den föreliggande studien, samt jämförelsen mellan olika 

artiklars resultat. Allt detta innebär mycket tänkande och reflektion, och det hade varit 

intressant att kunna diskutera egna ställningtaganden med någon annan. 

 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) är det vanligt att forskaren reflekterar över sin 

professionella och personliga utveckling under studiens genomförande. I denna bemärkelse 

vill skribenten belysa att han har utvecklats professionellt, därför att denne är en legitimerad 

sjuksköterska som arbetar bl.a. på en postoperationsavdelning, och har sedan länge stort 

intresse för smärtbedömning och lindring. Även det faktum att svenska inte är skribentens 

modersmål, har påverkat honom i en positiv riktning, och bidragit till en personlig utveckling. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

 

6.2.1 Att smärtbedöma 

 

Vad gäller smärtbedömning, och som utgångspunkt det tidigare konstaterade faktum att VAS 

och den numeriska skattningsskalan är validerade instrument för smärtbedömning (Gagliese, 

Weizblit, Ellis & Chan, 2005; Rawal 1999), belyser Carlsson (2009) vikten av VAS som dels 

mätinstrument av postoperativ smärta för sjuksköterskor, dels verktyg för patienter att 

uttrycka sin smärta, samt vikten av att smärtbedöma på ett systematiskt sätt. Förvånansvärt 

nog konstaterar Bucknall et al. (2007), Manias (2003), Manias et al. (2004), Dhile et al. 

(2006) och Ene et al. (2008) att ett alldeles för litet antal av de observerade sjuksköterskorna 

använde sig av VAS, vilket antas vara ett hinder för en effektiv smärtlindring hos 

postoperativa patienter. Skribenten arbetar bl.a. i en postoperativ verksamhet, där den 

numeriska skattningsskalan och VAS är de vanligaste sätten för smärtbedömning av 

postoperativa patienter.      

 

Manias et al. (2004) hävdar att nyckeln till att sjuksköterskor inkluderar smärtbedömning som 

en väsentlig aspekt av deras praxis, är att utveckla en systematisk, samverkande och 

multidisciplinär metod för bedömning. 

 

Olika faktorer har funnits vara hinder för en adekvat smärtbedömning. Manias et al. (2002, 

2005) pekar på inflytandet av ”tid” och ”miljö” hos sjuksköterskors smärtbedömning och 

lindring som negativt påverkande. Ene et al. (2008) betonar sjuksköterskors omedvetenhet av 

de dokumenterade smärtskattningarna. Detta är i linje med Schafheutle, Cantrill och Noyce 

(2001), som finner brist på tid pga personalreducering och ökad arbetsbelastning som det 

största hindret till en effektiv smärtlindring. Författarna menar att sjuksköterskor ger liten 

uppmärksamhet till de dokumenterade smärtskattningarna och som följd av detta är 

smärtlindringen otillfredsställande. Här, ännu en gång, bevisas hur svårt det är att skilja 

mellan smärtbedömning- och lindring i förhållande till smärtlindringsgraden. I detta 

sammanhang uttalar sig Hoffman och Scott (2003), som konstaterar att tung arbetsbelastning 

har en negativ inverkan på sjuksköterskors beslutstagande. Skribenten håller fullständigt med 

om det ovannämnda, och känner igen artiklarnas resultat av egen erfarenhet. Ofta tappar 

sjuksköterskorna fokus pga att de blir avbrutna i sitt arbete, och åtskilliga gånger får de inte 

utföra sitt arbete på ett optimalt sätt pga arbetsöverbelastning. 
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Ett annat hinder för sjuksköterskor för en optimal smärtbedömning är, enligt Carlson (2010), 

att vara nöjd med sin behandling av postoperativ smärta (och med andra medarbetares 

bedömning). Författaren menar att denna positiva perception är ett potentiellt hinder för att 

förändra sitt beteende i förhållande till postoperativ smärtbedömning- och lindring och för att 

anta evidensbaserad postoperativ smärtbedömningspraxis. Detta betyder att sjuksköterskor 

saknar ingivelse att förändra. 

 

Gällande patienter som saknar förmåga att kommunicera, finner Rawal (1999) att bedömning 

av smärta skall baseras på förändringar i vitala parametrar, och i patientens beteende, som 

t.ex. gråt, skrik, osv. Detta stämmer bra med Manias et al. (2005) påstående att med lämpliga 

verktyg för smärtbedömning, borde dessa patienter kunna bli smärtbedömda på rätt sätt. 

Angående detta vill skribenten understryka, av egen erfarenhet, att sjuksköterskor har stora 

svårigheter att smärtbedöma sådana patienter.  

 

Carlson (2009) konstaterar att sjuksköterskor är medvetna om evidensbaserad 

omvårdnadspraxis vid postoperativ smärtbedömning, men att de saknar förmågan att 

implementera dessa. Författaren belyser att ju fler källor sjuksköterskorna använder för att 

identifiera lösningar i klinisk praxis och ju fler facktidskrifter de läser, desto mer benägna är 

de att implementera evidensbaserad omvårdnad vid postoperativ smärtbedömning. Skribenten 

har själv observerat detta i sin kliniska praxis. 

 

Carlson (2010) framställer de egenskaper hos sjuksköterskor som bidrar till att vara mer 

innovativa vid postoperativ smärtbedömning och, som följd av detta, utför systematisk 

smärtbedömning. Den beskrivna sjuksköterskeprofilen kallar Carlson (2010) för ”yttrande 

ledare”, och enligt Rogers (2003) är dessa innovatörer och kan ofta påverka andra 

sjuksköterskor att ändra attityd eller beteende i den önskade riktningen. Skribenten håller med 

om att dessa sjuksköterskor kan påverka andra i teamet i en positiv riktning (t.ex. skall 

författaren själv presentera sin studie till sina medarbetare i sin verksamhet, och kommer på 

så sätt förhoppningsvis att uppdatera sina kamraters kunskaper och synsätt inom detta 

område). Skribenten håller dock inte med om att dessa ”yttrande ledare” är ”äldre” och har 

”längre arbetserfarenhet”; tvärtom, det som författaren upplever är att unga sjuksköterskor 

med mindre arbetserfarenhet, är mer insatta i att forska och uppdatera sig inom 

omvårdnadsvetenskap. Framför allt de som väljer att vidareutbilda sig och därmed måste läsa 

in sig inom olika områden. 

 

Den multidimensionella naturen av smärta utvecklas av Manias et al. (2002, 2004) och, på ett 

indirekt sätt, av Richards och Hubbert (2007), då expertsjuksköterskor uttalar sig om att 

behandla patienter i sin helhet (fysisk, psykisk, social, osv). Deras studier stämmer bra 

överens med Briggs (2010) då författarens slutsats sammanfattar:  
 

 ”Understanding the multidimensional nature and physiology of pain provides an insight into the unique 

 experience of pain. This complexity demonstrates the need for a comprehensive assessment, empathic 

 support of the individual and a multimodal approach to pain management involving pharmacological 

 and non-pharmacological treatments” (s. 39). 

 

6.2.2 Att smärtlindra 

 

Vad gäller smärtlindring konstaterar Manias et al (2005) att sjuksköterskor generellt använder 

sig av smärtstillande mediciner i den postoperativa kontexten, medan icke farmakologiska 

åtgärder sällan används (skribentens egen erfarenhet är densamma). Författarna belyser också 

vikten av att kartlägga medicinering som en förebyggande åtgärd mot postoperativ smärta, att 
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engagera patienten vid besluttagande kring smärtlindring, och att utvärdera effekten av 

smärtlindringen. De Andrés et al. (2011) belyser att ”effective treatment of postoperative pain 

includes a number of factors, including good nursing, non-pharmacological techniques, such 

as distraction, and balanced (multimodal) analgesia to provide adequate pain relief with 

optimal drug combinations used at the lowest effective doses” (s. 16). Detta får kopplas till 

Richards och Hubbert (2007), där expertsjuksköterskor ofta använder sig av icke 

farmakologiska åtgärder, som t. ex. humor, avslappning och distraktion.  

 

På den här punkten vill skribenten anmärka relationen mellan det ovannämnda (vikten av icke 

farmakologiska åtgärder som t.ex. distraktion), och det tidigare utvecklade begreppet av den 

multidimensionella naturen av smärta, som tyder på att sjuksköterskor ska grunda sin vård 

från en holistisk synpunkt, d.v.s. att människan  skall förstås i sin helhet. Detta speglar 

Erikssons (1988) omvårdnadsprocess, på så sätt att sjuksköterskor inte bara skall kunna 

identifiera de olika faserna i omvårdnadsprocessen, utan också förstå människan i sin helhet, 

för att smärtbedöma och lindra i postoperativ vård. Då vi sjuksköterskor använder oss av 

distraktion eller humor för att lindra deras smärta, skapar vi ett förhållande till patienten, som 

enligt Eriksson (1988) är den grundläggande processen i omvårdnadsprocessen. På det här 

sättet vågar vi möta den människa som lider. 

 

Manias et al. (2002, 2005) samt Ene et al. (2008) betonar betydelsen av kommunikation 

mellan vårdpersonalen och patienter, och bland vårdpersonalens olika kategorier, för att 

uppnå en effektiv smärtlindring, vilket stämmer bra överens med Archiblad (2003). Som 

sjuksköterska håller författaren med om detta, att det är viktigt att ha en fungerande 

kommunikation med annan vårdpersonal och förstås med den som är i fokus i vårt arbete, 

patienten. 

 

Grinstein-Cohen, Sarid, Attar, Pilpel och Elhayany (2009) konstaterar att effektiv 

postoperativ smärtlindring beror på att vårdgivaren får utbildning och information, vilket 

stämmer bra överens med Carlson (2010).  Skribentens åsikt är att det är väsentligt att hålla 

sig uppdaterad inom evidensbaserad omvårdnad och håller därmed med om det ovannämnda. 

 

6.2.3 Brister i smärtlindring 

 

Det framkommer i artiklarnas resultat flera möjliga orsaker till ineffektiv smärtlindring i den  

postoperativa kontexten. 

 

Manias et al. (2005) och Carlsson (2009) understryker bristfälliga smärtbedömningar som 

anledning till ineffektiv smärtlindring. Carlsson (2009) och Manias (2003) betraktar också 

brister i dokumentation av patientens smärtskattning som orsak. Felaktig användning av 

smärtskattningsskalor för att bedöma postoperativ smärta var tidigare konstaterad av Francke, 

Garssen, Abu-Saad och Grypdonck (1996). 

 

Resultatet i den genomförda studien visar att frekventa avbrott, vilka sjuköterskor är utsatta 

för under sitt arbete, är ett hinder till en effektiv smärtlindring (Manias et al., 2002), vilket 

stämmer bra överens med Seers och Friedli (1996). 

 

Bucknall et al. (2007) samt Dhile et al. (2006) lyfter fram sjuksköterskors förnekelse av 

smärtlindring till patienter vid utförandet av smärtsamma aktiviteter. Dhile et al. (2006) 

belyser att i vissa fall tror inte sjuksköterskor på patientens smärtskattning, och både Dhile et 

al. (2006) och Manias et al. (2002) betonar sjuksköterskans bidrag till otillräcklig 
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smärtlindring, pga av dess tro av att det inte är möjligt att vara helt smärtfri efter operationen. 

Carlsson (2009) menar att på så sätt förnekar sjuksköterskor patienter smärtlindring. Allt detta 

stämmer bra överens med Horbury, Henderson och Bromleys (2005) fynd som konstaterar att 

de flesta sjuksköterskorna antingen inte vet eller inte accepterar patienters självskattning som 

den mest tillförlitliga indikatorn av smärta. Nielsen, Svantesson-Martinsson och Engberg 

(1994) konstaterar sjuksköterskans tro att patienterna måste tolerera en viss grad av smärta 

postoperativt. I många fall är det svårt att tro att en patient uttrycker en 8-9 på VAS då hans 

kroppsspråk och vitala parametrar kan tolkas som att smärtan inte är så farlig. Då funderar 

sjuksköterskorna om patienten egentligen förstår vad en VAS är, eller om han/hon kan skatta 

sin smärta från 0 till 10. Utifrån egen erfarenhet är det ofta svårt att acceptera patientens egen 

skattning av smärta. Detta kan kopplas till Richards och Hubbert (2007), där 

expertsjuksköterskor har svårt att tro på patientens egen skattning av smärta, och även till Ene 

et al. (2008), som betonar vikten av att informera patienten preoperativt. 

 

Dhile et al. (2006) belyser inflytandet av sjuksköterskans bristande kunskap i smärtlindring, 

vilket stämmer bra överens med Loder, Witkower, McAlary, Huhta och Matarrazzo (2003), 

som konstaterar att sjuksköterskor anger ”bristande kunskaper” som ett av de största hindren 

för en effektiv smärtlindring. Nu för tiden finns det olika riktlinjer inom de postoperativa 

verksamheterna, som sammanfattar farmakologiska åtgärder vid t.ex. smärta, illamående, eller 

klåda. Sjuksköterskorna får delegering så att de kan medicinera utan att konsultera läkare. 

Den intressanta frågan här är om alla sjuksköterskor vet vilken sorts farmaka dessa mediciner 

är, vilka biverkningar de kan orsaka, vilken den maximala tillåtna dosen är, osv.  

 

Manias et al. (2005) belyser bl.a. vikten av att utvärdera effekten av smärtlindringen efter en 

viss period, och Ene et al. (2008) konstaterar att en del av de observerade sjuksköterskorna 

inte utvärderade effekten av smärtlindringen. Bucknall et al. (2007) konstaterar att 

sjuksköterskor inte följer en regelbunden tidsram för bedömning av postoperativ smärta efter 

administrering av smärtlindring och Manias (2003) belyser att nya bedömningar av 

postoperativ smärta dokumenterades sällan. I förhållande till detta konstaterade Schafheutle, 

Cantrill och Noyce (2001) att sjuksköterskorna inte utvärderade effekten av smärtlindringen 

genom att fråga patienten efter administreringen. Egen uppfattning är att detta, i många fall, 

beror framför allt på de frekventa avbrott för vilka sjuksköterskor är utsatta och på 

arbetsöverbelastning, snarare än på att sjuksköterskor ”glömmer bort” att kontrollera effekten 

av den givna smärtlindringen eller att dokumentera det. Egentligen gör sjuksköterskan mycket 

mer än det som dokumenteras, vad gäller smärtbedömning och omvårdnadsåtgärder, men pga 

olika anledningar (arbetsöverbelastning, osv) speglas dessa uppgifter inte i journalen. Egen 

åsikt är att vi, sjuksköterskor, borde bli bättre på att dokumentera.  

 

Manias et al. (2002, 2005) och Ene et al. (2008) uttrycker sig om vikten av kommunikation 

mellan vårdpersonal och patienter och bland vårdpersonal för en effektiv smärtlindring. Detta 

är i linje med Van Niekerk och Martin (2003), som konstaterar att sjuksköterskors uppfattning 

av ett otillfredsställande förhållande till läkarna bidrar till en ineffektiv smärtlindring.  

 

6.3 Slutsats 

 

Sjuksköterskor ansvarar för patienters postoperativa smärtbedömning och lindring. Som 

utgångspunkt krävs det en systematisk smärtbedömning för att lyckas smärtlindra effektivt. 

Detta innebär inte bara att använda lämpliga verktyg för smärtbedömning, utan också att ha 

bred och uppdaterad kunskap inom smärtlindring, med hänsyn till både farmakologiska och 

icke farmakologiska åtgärder. Kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten, och 
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bland vårdpersonal i allmänhet, har stor betydelse vid smärtbedömning och lindring: ju bättre 

kommunikation desto bättre smärtbedömning. Detta leder till bättre förutsättnigar för en 

optimal smärtlindring. 

 

Bristfällig smärtbedömning, dokumentation, kunskap hos sjuksköterskan och kommunikation, 

anses bidra till ineffektiv smärtlindring hos postoperativa patienter. Att utvärdera smärta efter 

administrering av smärtlindring är också väsentligt för att minska detta problem. 

 

Sjuksköterskor har ett moraliskt ansvar att tro på patientens smärtskattning, och att 

smärtlindra i förhållande till den. 

 

Att hålla sig uppdaterad inom evidensbaserad omvårdnadspraxis vid postoperativ 

smärtbedömning och lindring förbättrar omvårdnadskvaliteten på detta område, och minskar 

sannolikheten för bristfällig smärtlindring. Sjuksköterskeutbildning måste grundas på det 

evidensbaserade vetenskapliga underlaget, och det är väsentligt för sjuksköterskor att kunna 

tillämpa dessa kunskaper på den kliniska nivån. 

 

6.4 Klinisk implikation 

 

Systematisk smärtbedömning borde implementeras i den postoperativa kontexten som 

förutsättning för en adekvat smärtbedömning och en optimal smärtlindring hos postoperativa 

patienter. Till detta syfte borde postoperativa verksamheter och kirurgiska avdelningar 

utveckla utbildningsprogram för sjuksköterskor, med fokus på smärtbedömning och lindring.  

 

Sjuksköterskor skall hålla sig uppdaterade inom evidensbaserad omvårdnadspraxis (gällande 

postoperativ smärtbedömning och lindring) för att erbjuda postoperativa patienter den bästa 

tänkbara vården. Redan på akademisk nivå borde vikten av evidensbaserad omvårdnad 

understrykas. 

 

6.5 Fortsatt forskning 

 

Vidare forskning bör fokusera på vilka faktorer (social bakgrund, religion, kulturella 

skillnader, osv) som påverkar sjuksköterskans besluttagande vid smärtbedömning och lindring 

hos postoperativa patienter skulle kunna bidra till att få en bättre bild av 

omvårdnadsprocessen i postoperativ vård.  

 

Även frågan om kön hos patienten har någon betydelse för sjuksköterskan vid 

smärtbedömning och lindring borde vidare forskas. Det behöver klargöras om postoperativ 

vård är jämlik för män och kvinnor. 
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years. 

1. Postoperative pain. 

2. Evidence based. 

3. Nursing. 

4. 1. and 2. and 3. 

16882 

29338 

52638 

30 
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Artikelmatris                   Bilaga 2 (1:10) 

Författare. 

Artikelns titel, tidskrift. 

Land. 

Syfte Design Värdering Resultat 

Bucknall, T., Manias, E., 

Botti, M. (2007). 

 

Nurses’ Reassessment of 

Postoperative Pain After 

Analgesic Administration, 

Clinical Journal of Pain, 

23(1), 1-7. 

 

Australien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att identifiera 

när och hur 

sjuksköterskor 

gör ny bedöm-

ning av patien-

ters smärta efter 

smärtlindrings-

administrering i 

den postoperati-

va kontexten.  

Design 

Beskrivande. 

Metod 

Kvalitativ. 

Population 

Sjuksköterskor som arbetade på två ki-

rurgiska avdelningar på ett sjukhus i 

Australien och de postoperativa patien-

ter som dessa sjuksköterskor ansvarade 

för. Inklusionskriterier för sjuk-

sköterskorna: a) att ha åtminstone tre 

års sjuksköterskeutbildning, b) att vara 

inblandade i direkt vård av patienter. 

Urvalsförfarande 

De sjuksköterskor som samtyckte med 

att vara observerade och de patienter 

som samtyckte med att forskare hade 

tillgång till deras journaler. 

Urval 

52 sjuksköterskor var slumpmässigt 

valda (N=52, 100%) och 312 patienter 

samtyckte (N=364, 85,7%). Bortfall: 52 

patienter. 

Datainsamlingsmetod 

Observation. 

Analysmetod 

Innehållsanalys. 

Åtgärder tagna för att 

minska risk för bias. 

Urvalskriterier tyd-

ligt beskrivna. Bort-

fall är diskuterat. Det 

går inte att generali-

sera studiens resultat.  

Sjuksköterskor gjorde nya be-

dömningar av smärta efter ad-

ministrering av smärtlindring:  

a) på ett opportunistiskt sätt (de 

följde inte en regelbunden tids-

ram), b) genom att ställa enkla 

frågor, c) med fokus på det ki-

rurgiska såret (sjuksköterskor 

ignorerar icke-kirurgisk relate-

rad smärta, och gav inte smärt-

lindring vid utförandet av smärt-

samma aktiviteter), samt d) des-

sa nya bedömningar inleddes i 

de flesta fall av sjuksköterskor-

na (ett mindre antal patienter 

inledde nya bedömningar av 

smärta). 

 

 



 

 

Artikelmatris                     Bilaga 2 (2:10) 

Författare. 

Artikelns titel, tidskrift. 

Land. 

Syfte Design Värdering Resultat 

Carlson, C. (2009).  

 

Use of three evidence-

based postoperative pain 

assessment practices by 

registered nurses, Pain 

Management Nursing, 

10(4), 174-187. 

 

USA. 

Att avgöra i vilken utsträck-

ning sjuksköterskor som 

vårdar postoperativa patien-

ter som upplever smärta, an-

vänder sig av tre evidens-

baserade postoperativa  

smärtbedömningsmetoder 

(nämligen systematisk 

smärtbedömning, bedöm-

ning av patienter med pa-

tientkontrollerad smärtlin-

dring och sjuksköterskans 

antagande av patientens 

smärtskattning) och, i andra 

hand, att identifiera relatio-

ner mellan graden av infö-

randet av evidensbaserad 

praxis vid postoperativ 

smärtbedömning och utval-

da egenskaper hos sjukskö-

terskor. 

Design 

Icke experimentell. Beskrivande tvärsnitts-

undersökning, (enkäter och korrelation). 

Metod 

Kvantitativ.  

Population 

945 legitimerade sjuksköterskor.  

Urvalsförfarande 

Bekvämlighetsurval. Sjuksköterskor som 

vårdar vuxna postoperativa patienter på 

vårdenheter vid två sjukhus. 

Urval 

Externt bortfall: 502 sjuksköterskor lämnade 

inte enkäterna tillbaka för analys. Den slut-

liga studiegruppen bestod av 443 sjukskö-

terskor, 31 män och 412 kvinnor, medelål-

der 40 år, som hade arbetat i snitt 13 år som 

sjuksköterskor. 

Datainsamlingsmetod  
Frågeformulär. 

Analysmetod 

Statistisk analys. 

För stort bort-

fall,  (låg relia-

bilitet). Bortfall 

ej beskrivet. 

Mätinstrumen- 

tets tillförlitlig-

het är diskure-

rad. Åtgärder 

vidtagna för att 

minska risk för 

bias. Håller sig 

vetenskapligt. 

Resultaten har 

klinisk betydel-

se. 

Beskriver sjukskö-

terskans antagande 

av evidensbaserad 

omvårdnad vid post-

operativ smärtbe-

dömning i förhållan-

de till olika varia-

bler (ålder, kön, 

osv). 
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Författare. 

Artikelns titel, tidskrift. 

Land. 

Syfte Design Värdering Resultat 

Carlson, C. (2010).  

 

Prior Conditions 

Influencing Nurses' 

Decisions to Adopt 

Evidence-Based 

Postoperative Pain 

Assessment Practices, 

Pain Management 

Nursing, 11(4), 245-258. 

 

USA. 

Att testa utvalda delar 

av Rogers (2003) mo-

dell ”difussions of 

innovations” (s. 246) 

genom att identifiera 

faktorer, sk förhands-

villkor (”prior condi-

tions”), som påverkar 

sjuksköterskors beslut 

vid vård av vuxna pa-

tienter, att införa evi-

densbaserade metoder 

vid  postoperativ smärt-

bedömning. Också ana-

lyserades sambandet 

(korrelation) mellan 

förhandsvillkoren, och 

graden av antagandet av 

evidensbaserade meto-

der vid den postopera-

tiva smärtbedömningen. 

Design 

Icke experimentell. Beskrivande tvärsnittsundersök-

ning (korrelation). 

Metod 

Kvantitativ.  

Population 

945 legitimerade sjuksköterskor.  

Urvalsförfarande 

Bekvämlighetsurval. Sjuksköterskor som vårdar 

vuxna postoperativa patienter på vårdenheter vid två 

sjukhus. 

Urval 

Externt bortfall: 502 sjuksköterskor lämnade inte en-

käterna tillbaka för analys. Den slutliga studiegrupp-

en bestådd av 443 sjuksköterskor, 31 män och 412 

kvinnor, medelålder 40 år, som hade arbetat i snitt 13 

år som sjuksköterskor. 

Datainsamlingsmetod 

Frågeformulär.  

Analysmetod 

Statistisk analys. 

Metod, resul-

tat och mätins-

trumentets till-

förlitlighet är 

diskuterade. 

Bortfall ej be-

skrivet. Risk 

för bias kan 

inte uteslutas. 

 

Undersöker 

sjuksköterskors 

antaganden av 

evidensbaserad 

postoperativ 

praxis vid smärt-

bedömning och 

dess inflytande 

på problemet 

med otillräcklig 

smärtlindring. 
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Författare. 

Artikelns titel, tidskrift. 

Land. 

Syfte Design Värdering Resultat 

Dihle, A., Bjølseth, G. & 

Helseth, S. (2006). 

 

The gap between saying 

and doing in postoperative 

pain management, Journal 

of Clinical Nursing, 15(4), 

469-479. 

 

Norge. 

Att öka förståel-

se om hur sjuk-

sköterskor bidrar 

till postoperativ 

smärtbehandling 

i en klinisk kon-

text och att iden-

tifiera några hin-

der för att uppnå 

optimal postope-

rativ smärt-

lindring. 

Design 

Beskrivande. 

Metod 

Kvalitativ.  

Population 

Sjuksköterskor som arbetar på två sjukshus i Norge. 

Inklusionskriterier: a) att ha erfarenhet av och in-

tresse för postoperativ vård, b) att vara förtrogna 

med rutinerna hos dessa postoperativa vårdenheter-

na.  

Urvalsförfarande 

Strategiskt urval. Det valdes två sjukshus i Norge. 

Ett utav dem hade en vårdavdelning för kirurgiska 

patienter (25 platser och 23 sjuksköterskor), och det 

andra hade två vårdavdelningar för kirurgiska pa-

tienter (med totalt 48 platser och 39 sjuksköterskor).  

Urval 

Det valdes 5 sjuksköterskor utifrån det första ovan-

nämnda sjukhuset och 4 utifrån det andra.  

Datainsamlingsmetod 

Observation och intervju. 

Analysmetod 

Tolkning av data (”interpretative”). 

Det beskrivs 

vidtagna åtgär-

der för att stärka 

trovärdighet och 

pålitlighet. 

Undersöknings-

grupp beskrivs 

och är lämplig, 

men för liten för 

att kunna gene-

raliseras. 

Betraktar sjukskö-

terskors postoperativa 

smärtbedömning och 

den ineffektiva lind-

ringen av  postoperativ 

smärta. Författarna fo-

kuserar på skillnaden 

mellan vad  sjukskö-

terskor säger att de 

gjort och vad de 

egentligen gör.  
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Författare. 

Artikelns titel, 

tidskrift. 

Land. 

Syfte Design 

 
Värdering 

 
Resultat 

Ene, K., 

Nordberg, G., 

Bergh, I., 

Johansson, F. & 

Sjostrom, B. 

(2008).  

 

Postoperative 

pain management 

- the influence of 

surgical ward 

nurses, Journal of 

Clinical Nursing, 

17(15), 2042-

2050. 

 

Sverige. 

Att jämföra graden av 

smärta som rapportera-

des av patienter med 

den som dokumentera-

des av sjuksköterskor 

på en kirurgavdelning 

och att ta reda på i vil-

ken utsträckning mäng-

den av givna opioider 

korrelerade med smärt-

nivån. I andra hand, att 

studera om smärtlin-

dring och sjuksköters-

kors inställning till 

denna uppgift hade för-

bättrats under en två-

årsperiod, inklusive ett 

pedagogiskt smärtbe-

handling program för 

avdelningspersonalen. 

Design 

Icke experimentell. Beskrivande tvärtsnittsstudie. 

Metod 

Kvantitativ. Dels korrelation och dels beskrivande. 

Population 

Patienter från väntelista för stora urologiska kirur-

giska ingrepp och sjuksköterskor från två urolo-

giska vårdenheter. 

Urvalsförfarande 

De patienter som samtyckte (konsekutivt från vän-

telistan) och de sjuksköterskor som frivilligt del-

tog. 

Urval 

Studiens första del: 77 patienter och 19 sjukskö-

terskor. Externt bortfall: 23 patienter och 8 sjuk-

sköterskor. Studiens andra del: 141 patienter och 

22 sjuksköterskor. Externt bortfall: 22 patienter 

och 7 sjuksköterskor. 

Datainsamlingsmetod 

Frågeformulär. 

Analysmetod 

Statistisk analys. 

Bortfall är inte dis-

kuterat.  Tydlig 

förklaring av den 

statistiska analysen 

finns, dock ej angi-

vet om det har vid-

tagits åtgärder för 

att stärka reliabili-

tet. Ur en statistisk 

synpunkt går det 

inte att generalisera 

studiens resultat, 

men däremot har 

resultatet klinisk 

betydelse. 

 

Beskriver sjukskö-

terskors strategier vid 

postoperativ smärt-

behandling. Under-

stryker vikten av kom-

munikationen bland 

vårdpersonal och 

mellan personal och 

patienten. Belyser 

också  olika faktorer 

som leder till brist-

fällig smärtbedömning 

och lindring (att inte 

använda VAS för be- 

dömning, att inte vara 

medveten om de do- 

kumenterade smärt- 

skattningarna och  att 

inte kunna tillämpa 

sina kunskaper i kli-

nisk praxis). 
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Författare. 

Artikelns titel, 

tidskrift. 

Land. 

Syfte Design 

 

Värdering Resultat 

Manias, E. 

(2003).  

 

Medication 

trends and 

documentation 

of pain 

management 

following 

surgery, 

Nursing & 

Health 

Sciences, 5(1), 

85-94. 

 

Australien. 

 

 

 

 

Syftena med studien var 

att: a) beskriva adminis-

treringen av sedativa och 

analgetika läkemedel 

från operationsdagen till 

och med fyra dagar efter 

kirurgin, b) fastställa hur 

sjuksköterskornas admi-

nistreringspraxis varierar 

från operationsdagen till 

och med fyra dagar efter 

kirurgin, c) undersöka 

skillnaderna mellan den 

verkliga administreringen 

och de ordinerade doser-

na av analgetika och  se-

dativa till postoperativa 

patienter, d) beskriva 

sjuksköterskors doku-

mentation av smärt-

lindring i omvårdnads- 

anteckningar. 

Design 

Beskrivande prospektiv studie. 

Metod  

Kvantitativ. 

Population 

Patienter från två kirurgiska avdelningar på ett sjuk-

hus i Australien. Inklusionskriterium: patienter som 

skulle genomföra gastrisk-, njur-, pankreas- eller he-

patisk kirurgi. Exklusionskriterier: a) patienter som 

medicinerades pga kroniska smärtor, b) patienter in-

lagda på intensivvårdsavdelning postoperativt. 

Urvalsförfarande 

Patienter som var konsekutivt inlagda på vårdavdel-

ningarna med hänsyn till inklusions- resp. exklu-

sionskriterier. 

Urval 

100 patienter valdes. 

Datainsamlingsmetod 

Både sjuksköterskors medicineringsdokumentation 

och patienters medicinska journal granskades. 

Analysmetod 

Innehållsanalys av den dokumenterade informationen 

samt beskrivande statistik. 

Det framkom-

mer inte om 

patienterna 

eller sjukskö-

terskorna sam-

tyckte om att 

vara med i stu-

dien, men där-

emot finns det 

etiska övervä-

ganden. Mät-

instrumentets 

tillförlitlighet 

är diskuterad. 

Det beskrivs 

inte om åtgär-

der har vidta-

gits för att 

minska risk för 

bias. Det går 

inte att genera-

lisera studiens 

resultat. 

Sjuksköterskornas do-

kumentation visar: a) 

att dessa inte använder 

sig av smärtskattnings-

skalor i de flesta fall, b) 

hos 40% av de obser-

verade fall finns det inte 

någon smärtbedömning 

alls dokumenterad, c) 

farmakologiska åtgär-

der för postoperativ 

smärtlindring d) olika 

icke-farmakologiska åt-

gärder som dessa an-

vänder sig av vid post-

operativ smärtlindring 

(i stort sätt  inte doku-

menterade), e) att det 

sällan dokumenterades 

biverkningar av smärt-

lindringen eller nya 

bedömningar av den 

givna smärtlindringen. 
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Författare. 

Artikelns titel, tidskrift. 

Land. 

Syfte Design 

 
Värdering 

 
Resultat 

Manias, E., Botti, M. & 

Bucknall, T. (2002). 

 

Observation of pain 

assessment and  

management – the 

complexities of clinical 

practice, Journal of 

Clinical Nursing, 11(6), 

724-733. 

 

Australien. 

Att utreda 

sjuksköterska 

och patient- 

interaktioner 

förknippade 

med smärtbe-

dömning och 

lindring av 

postoperativa 

patienter inlag-

da på sjukhus i 

klinisk praxis. 

Design 

Beskrivande.                                                         

Metod 

Kvalitativ.                                                  

Population 

Sjuksköterskor som arbetade på en kirurgisk 

avdelning på ett sjukhus i Australien. Inga 

inklusions- resp. exklusionskriterier.                                        

Urvalsförfarande                                                                

Alla sjuksköterskor som var inblandade i 

direkt omvårdnad av patienter som hade 

genomgått antingen abdominal eller thorax 

kirurgi på en kirurgisk vårdavdelning på ett 

sjukhus i Australien.                                                                              

Urval                                                                                    

Alla dessa sjuksköterskor (N=30) samtyckte 

till att delta. Demografiska uppgifter om bå-

de sjuksköterskor och patienter samlades ef-

ter observationerna.                                                                            

Datainsamlingsmetod                                                       

Observation och intervju.                                               

Analysmetod                                                                
Textanalys. 

Åtgärder tagna 

för att minska 

forskarens bias. 

Urvalskriterier för 

undersöknings-

grupper tydligt 

beskrivna. Stu-

dien har högt tro-

värdighet och kli-

nisk relevans, där-

emot går det inte 

att generalisera. 

Redovisar olika hinder vid 

smärtbedömning i postoperativ 

vård: a) frekventa avbrott till 

vilka sjuksköterskor är utsatta 

för, b) arbetsöverbelastning, 

samt c) sjuksköterskans tro att 

patienten måste ha en viss grad 

av smärta postoperativt. Belyser 

sjuksköterskornas brister i både 

smärtbedömning och uppfölj-

ning av patienter med smärta. 

Sjuksköterskornas oförmåga att 

identifera smärta som är icke-

relaterad till själva kirurgiska 

ingreppet framkommer. 
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Författare. 

Artikelns titel, 

tidskrift. 

Land. 

Syfte Design Värdering Resultat 

Manias, E., Bucknall, 

T. & Botti, M. (2004). 

 

Assessment of Patient 

Pain  in the Postopera-

tive Context, Western 

Journal of Nursing 

Research, 26 (7), 751-

769. 

 

Australien. 

 

Att avgöra 

hur sjukskö-

terskor be-

dömde pati-

entens smärta 

under smärt-

samma akti-

viteter i den 

postoperativa 

kontexten. 

Design 

Single-group, noncomparative study. 

Metod 

Kvalitativ. 

Population 

Alla sjuksköterskor som ansvarar för vård av kirurgis-

ka patienter på två kirurgiska avdelningar på ett sjuk-

hus i Australien (76), samt 364 patienter (inklusions-

kriterier för patienter: 18+ ålder som hade genomgått 

kirurgi som innebär ett hudsnitt; även patienter med 

demens eller förvirring, så länge vårdare eller anhörig 

hade samtyckt). 

Urvalsförfarande 

Både sjuksköterskor och patienter (eller anhöriga till 

dessa som hade demens eller var förvirrade) fick sam-

tycka. Patienters demografiska data var samlad inför 

studien.  

Urval 

66 sjuksköterskor samtyckte men bara 52 var slump-

mässigt utvalda för studien och 312 patienter samtyck-

te (bortfall: 10 sjuksköterskor och 52 patienter). 

Datainsamlingsmetod 

Observation och intervju.                                              

Analysmetod 

Innehållsanalys. 

Åtgärder för att 

minska bias vid-

tagna. Mätins-

trument väl 

strukturerade 

och lämpliga för 

studiens syfte. 

Studien har kli-

nisk relevans. 

Hög trovärdig-

het och håller 

sig vetenskaplig, 

dock går det inte 

att generalisera. 

Studien ger en beskrivning av 

sjuksköterskors bedömning 

vid postoperativ smärta: i de 

flesta fall gjordes bedömnin-

gen med enkla frågor eller så 

gjordes ingen bedömning alls. 

Bara ett mindre antal sjukskö-

terskor använde sig av VAS 

för smärtbedömning. Föreslår 

utvecklingen av samverkan 

och multidisciplinärt tillväga-

gångssätt till smärtbedömning 

som nyckel till förbättring. 

Framkommer också vissa hin-

der vid smärtbedömning inom 

omvårdnad. 
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Författare. 

Artikelns titel, 

tidskrift. 

Land. 

Syfte Design Värdering Resultat 

Manias, E., Bucknall, 

T. & Botti, M. (2005). 

 

Nurses’ strategies for 

managing pain in the 

postoperative setting, 

Pain Management 

Nursing, 6(1), 18-29.  

 

Australia. 

Att avgöra hur 

sjuksköterskor 

smärtlindrar i den 

postoperativa 

kontexten. Det 

specifika syftet 

var att undersöka 

effekten av tid 

och kontext på 

sjuksköterskors 

smärtlindrings-

strategier. 

Design 

Single-group, noncomparative study. 

Metod 

Kvalitativ. 

Population 

Alla sjuksköterskor som ansvarar för vård av kirurgis-

ka patienter på två kirurgiska avdelningar på ett sjuk-

hus i Australien (76), samt 364 patienter (inklusions-

kriterier för patienter: 18+ ålder som hade genomgått 

kirurgi som innebär ett hudsnitt; även patienter med 

demens eller förvirring, så länge vårdare eller anhörig 

hade samtyckt). 

Urvalsförfarande 

Både sjuksköterskor och patienter (eller anhöriga till 

dessa som hade demens eller var förvirrade) fick sam-

tycka. Patienters demografiska data var samlad inför 

studien. 

Urval 

66 sjuksköterskor samtyckte men bara 52 var slump-

mässigt utvalda för studien och 312 patienter samtyck-

te (bortfall: 10 sjuksköterskor och 52 patienter). 

Datainsamlingsmetod 

Observation och intervju.                                               

Analysmetod 

Innehållsanalys.  

Samma som 

i 6:7. 

Beskriver olika metoder 

som sjuksköterskor använ-

der sig av vid postoperativ 

smärtlindring med fokus 

på kommunikation mellan 

sjuksköterskan och patien-

ten, arbetsmiljöinflytande, 

och icke-farmakologiska 

åtgärder vid smärtlindring. 

 

 



 

 

Artikelmatris                 Bilaga 2 (10:10) 

Författare. 

Artikelns titel, tidskrift. 

Land. 

Syfte Design Värdering Resultat 

Richards, J., Hubbert, A. 

O. (2007).  

 

Experiences of Expert 

Nurses in Caring for 

Patients with 

Postoperative Pain, Pain 

Management Nursing, 

8(1), 17-24. 

 

USA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att lära sig 

hur expert-

sjuksköter-

skor bedö-

mer, be-

handlar och 

vårdar pa-

tienter med 

postoperativ 

smärta. 

Design 

Beskrivande. 

Metod 

Kvalitativ (fenomenologisk). 

Population 

Sjuksköterskor som arbetade på en akutvårdsenhet 

på ett sjukhus i USA. Inklusionskriterier: a) anställd 

som legitimerad sjuksköterska i åtminstone fem år, 

b) anställd som legitimerad sjuksköterska i åtmin-

stone fem år på en avdelning där de flesta patienter- 

na är postkirurgiska patienter och får smärtlindring. 

Exklusionskriterium: sjuksköterskor som arbetade 

mer än deltid på de avdelningar där medforskaren 

var den utbildande sjuksköterskan. 

Urvalsförfarnde 

Kvoturval. Antal önskade sjuksköterskor (tre) för 

studien var tidigare bestämt av forskaren inför ur-

valet. Frivilligt deltagande i studien. 

Urval 

Rekryteringen av sjuksköterskor stoppades då målet 

(tre sjuksköterskor) uppnåddes.  

Datainsamlingsmetod 

Intervju (ostrukturerade öppna frågor). 

Analysmetod 

Tolkning av data (”interpretative”). 

Urvalskriterier 

tydligt beskriv-

na. Bortfall är 

inte diskuterat. 

För liten under-

sökningsgrupp, 

och studien ut-

förd på bara ett 

sjukhus. Icke 

generaliserbar 

studie. 

Expertsjuksköterskor: a) be-

handlar postoperativa pa-

tienter utifrån en holistisk 

synpunkt och antar patien-

tens smärtskattning som den 

mest tillförlitliga smärtindi-

katorn, b) använder sig ofta 

av alternativa metoder (icke 

farmakologiska metoder) för 

att smärtlindra patienterna, 

c) erkänner att de har svå-

righeter för att anta patien-

tens egen skattning av smär-

ta. 

 

 


