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Sammanfattning 

 

Bakgrund 

De flesta patienter som genomgår kirurgi upplever postoperativ smärta, och en betydande 

andel av dessa upplever svår smärta. Postoperativ smärta är förknippat med negativa effekter 

på bland annat sårläkning och återhämtning efter operation. Tidigare forskning visar att 

patienter som sövts med total intravenös anestesi (TIVA) skattar sin postoperativa smärta 

lägre än patienter som sövts med inhalationsanestesi (INH). Denna forskning är dock 

begränsad till ett fåtal studier. 

Syftet med denna studie är att undersöka om patienter som varit sövda med 

inhalationsanestesi skattar sin postoperativa smärta högre än patienter som varit sövda med 

TIVA.  

 

Metod 

147 patienter som opererades med dekompression i ländryggen mellan 2010 och 2012 på 

Universitetssjukhuset i Örebro (USÖ) selekterades från totalt 2649 patienter i 

kvalitetsregistret Painout. 79 patienter hade sövts med TIVA och 68 med inhalationsanestesi. 

Patienternas skattning av postoperativ smärta, nöjdhet med smärtbehandling samt önskan om 

mer smärtbehandling än vad som givits jämfördes mellan TIVA- och INH-gruppen. Den 

statistiska säkerheten testades enligt Mann Whitney U-test och Chi 2-test.  

 

Resultat 

Medelvärdet av smärtskattningen när smärtan var som värst efter operation var inom TIVA-

gruppen 6,09 och inom INH-gruppen 6,00. Medelvärdet av smärtskattningen när smärtan var 

som mildast efter operation var inom TIVA-gruppen 2,34, och inom INH-gruppen 2,31. 

Medelvärdet av nöjdhet med resultatet av smärtstillande behandling var inom TIVA-gruppen 

8,72, och inom INH-gruppen 8,78. Inom TIVA-gruppen svarade 22,1 %  att de hade velat ha 

mer smärtstillande behandling än vad som givits, medan motsvarande siffra inom INH-

gruppen var 10,4 %.  

 

Slutsats 

Ingen skillnad i upplevelse av postoperativ smärta, nöjdhet med smärtbehandlingen eller 

önskan om mer postoperativ smärtbehandling mellan de båda anestesigrupperna kunde visas.  
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Förkortningar 

 

FLACC = Face, Legs, Activity, Cry, Consolability 

 

INH = Inhalationsanestesi 

 

NMDA = N-Methyl-D-Aspartat 

 

NRS = Numerical rating scale 

 

OIH = Opioid-inducerad hyperalgesi 

 

TIVA = Total intravenös anestesi 

 

USÖ = Universitetssjukhuset i Örebro 

 

VAS = Visual analogue scale 

 

VRS = Verbal rating scale 
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Bakgrund 

 

Narkos innebär att en patient försätts i ett reversibelt medvetslöst tillstånd med hjälp av 

läkemedel, detta kallas också generell anestesi [1]. Generell anestesi kan genomföras på olika 

sätt.  

 

Inhalationsanestesi (INH) har varit den dominerande anestesimetoden sedan moderna 

inhalationsanestetika introducerades under 1960-talet. Inhalationsanestesi innebär att 

narkosmedlen inhaleras och når systemkretsloppet via lungkapillärbädden. Tillförsel och 

elimination sker således huvudsakligen via andningsvägarna [1]. Sevoflurane är det 

narkosmedel som mest frekvent används vid inhalationsanestesier idag [2]. Dessutom kan 

dikväveoxid (lustgas) användas, som är ett analgetikum, som komplement till anestesigasen. I 

sig ger inhalationsanestesi endast måttlig smärtlindring och används sällan enbart [1,3].  

 

Total intravenös anestesi (TIVA) innebär att endast intravenösa läkemedel används för att 

erhålla både medvetslöshet och analgesi [3]. Vid TIVA används som regel propofol, som är 

ett hypnotikum som binder till GABAA-receptorn, i kombination med en opioid [1]. 

Remifentanil är en ultra-kortverkande opioid. Propofol och remifentanil är den främsta 

kombinationen vid narkos medelst TIVA [4]. Först då propofol introducerades på åttiotalet 

blev modernt intravenöst anestesiunderhåll ett alternativ [1].  

 

Balanserad anestesi innebär en kombination av inhalationsanestesi och intravenös anestesi. 

Denna metod är den mest använda, och innebär att anestesin induceras med intravenösa 

läkemedel för snabb effekt. Efter induktion påbörjas inhalationsanestesi, som ofta 

kompletteras med intravenösa läkemedel [3]. 

 

För beskrivning av generell anestesi vid vilken inhalationsmedel används, tillämpas i denna 

studie endast begreppet inhalationsanestesi, innefattande begreppen inhalationsanestesi samt 

balanserad anestesi.  

 

Postoperativ smärta 

Smärta definieras som ”obehaglig emotionell och sensorisk upplevelse med faktisk eller 

potentiell vävnadsskada” [5] (s.553). 



	   6	  

Smärta är ett av de vanligaste symtomen som associeras med kirurgi, och tydliga samband 

finns mellan postoperativ smärta och bland annat nedsatt immunförsvar, sämre sårläkning och 

kroniskt smärttillstånd [6,7]. Minskning av postoperativ smärta har visats ge tidigare 

mobilisering efter kirurgi samt tidigare utskrivning från sjukhus [8].  

Förekomsten av medelsvår till svår postoperativ smärta uppges vara 20-80 procent [9], och 

flera studier [10,11] har visat en prevalens av postoperativ smärta bland amerikaner på 

närmare 80 procent, där majoriteten av patienterna uppgett medelsvår till svår smärta. I en 

studie [11] med 500 vuxna studiedeltagare uppgav 77 procent att de upplevt postoperativ 

smärta efter kirurgi. Av dessa upplevde 19 procent lätt smärta, 49 procent medelsvår smärta, 

23 procent svår smärta och 8 procent extrem smärta. En svensk studie [12] omfattande 6344 

barn som genomgått kirurgi visade att 73 procent antogs ha viss postoperativ smärta, och av 

dessa hade 23 procent medelsvår till svår smärta. Ortopedisk kirurgi och allmän kirurgi 

associerades med svårast smärta. 

 

Skattning av smärta 

För skattning av smärtintensitet finns olika skalor att tillgå. Många av dessa ger en 

kvantifierad mätning av patientens smärta [5]. Till de mest använda skalorna hör Visuell 

analog skala (VAS), Numerisk rating scale (NRS) och Verbal rating scale (VRS) [13].  

NRS är en skala bestående av 11, 21 eller 101 punkter, och där ändpunkterna motsvarar ingen 

smärta respektive värst smärta.  

VRS utgörs av en lista med adjektiv såsom lätt smärta; medelsvår smärta; och svår eller 

intensiv smärta. Till varje adjektiv finns en siffra kopplad för rankning av smärtan [13]. 

VAS är den mest använda skalan inom smärtforskning. Skalan utgörs av en 10 cm lång linje 

där ena änden motsvarar ingen smärta och den andra änden värsta tänkbara smärta. Patienten 

får markera på skalan den nivå som bäst motsvarar patientens nivå av smärta [5].  

VAS har en hög tillförlitlighet vid mätning av akut smärta, och uppvisar inga signifikanta 

skillnader i smärtskattning beroende av ålder, kön eller lokalisation av smärta [14]. Skalan 

kan användas i både visuell och verbal form [5].  

Resultatet av smärtskattning enligt VAS och NRS kan kategoriseras i tre grupper för 

indelning av smärta i mild, måttlig och svår smärta. Enligt den mest optimala och mest 

frekvent använda indelningen av smärta motsvarar 0-3 mild smärta, 4-6 måttlig smärta och 7-

10 svår smärta [15]. 

För skattning av smärta hos barn kan användas en så kallad FLACC-skala (Face, Legs, 

Activity, Cry, Consolability), där en observatör bedömer barnets ansiktsuttryck, rörelse i 
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benen, aktivitet i sängen, eventuellt gråtande samt resultat av att trösta barnet. Denna skala 

lämpar sig för barn 0 till 7 år gamla [16].   

 

Postoperativ smärta och TIVA respektive inhalationsanestesi 

Valet av anestesimetod baseras vanligen på den specifika klinikens tradition eller med hänsyn 

tagen till kostnader för de olika anestesimedlen, istället för att baseras på evidens kring 

fördelar och nackdelar med TIVA respektive inhalationsanestesi [2].  

Cheng et al. [8] visade i en dubbelblind, randomiserad studie innefattande 80 kvinnor som 

genomgick öppen uteruskirurgi, och som därefter fick skatta sin smärta enligt NRS, att de 

patienter som sövts med TIVA (propofol + fentanyl) uppgav mindre smärta under de första 24 

timmarna efter kirurgi, jämfört med de patienter som sövts med inhalationsanestesi 

(isoflurane + fentanyl). Författarna föreslog att propofol i sig kan ha smärtstillande effekter, 

och särskilt i kombination med opioider.  

Även postoperativ smärta 3 respektive 6 månader efter kirurgi har visats vara signifikant lägre 

bland patienter sövda med TIVA jämfört med patienter sövda med inhalationsanestesi [4]. 

366 patienter som genomgick thorakotomi för operation av lung- eller oesofaguscancer 

randomiserades till TIVA (propofol + remifentanil) respektive inhalationsanestesi 

(sevoflurane). Efter 3 samt 6 månader efter operation fick patienterna skatta sin smärta enligt 

NRS. Smärtskattningen bland patienterna i TIVA-gruppen höll en signifikant lägre nivå än 

smärtskattningen i INH -gruppen. Dessutom var incidensen av nytillkommen smärta 6 

månader efter kirurgi signifikant lägre hos patienter sövda med TIVA. Samma studie visade 

dock att de båda grupperna inte uppvisade några signifikanta skillnader i akut postoperativ 

smärta.  

Evidens finns också för en högre nyttjandegrad av opioidanalgetika bland INH-patienter 

jämfört med TIVA-patienter. I en studie av Hofer et al. [2] randomiserades 305 patienter som 

skulle opereras elektivt med mindre gynekologisk eller ortopedisk kirurgi till TIVA (propofol 

+ fentanyl) respektive inhalationsanestesi (sevoflurane + fentanyl). 24 timmar efter anestesi 

fick patienterna skatta sin smärta enligt VAS. Det förelåg då ingen större skillnad i 

smärtnivåer mellan de båda grupperna, däremot visade det sig att användningen av 

opioidanalgetika var signifikant mer frekvent i INH-gruppen jämfört med TIVA-gruppen.  

I motsats till vuxna har intensiteten av postoperativ smärta hos barn i åldern 2-6 år visats vara 

högre bland barn som varit sövda med TIVA (propofol + remifentanil) jämfört med barn 

sövda med inhalationsanestesi (sevofluorane). Chandler et al. [17] visade i en studie 

innefattande 112 barn mellan 2 och 6 år gamla som genomgick skelningskirurgi att barnen i 
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TIVA-gruppen uppvisade en högre smärtintensitet jämfört med barnen i INH-gruppen. 

Barnens smärta skattades objektivt av sjuksköterskor på postoperativa avdelningen enligt 

FLACC.  

 

Analysen av tillgänglig litteratur inom området visar att kunskapsunderlaget är otillräckligt 

när det gäller skillnad i postoperativ smärta hos patienter som varit sövda med TIVA 

respektive inhalationsanestesi. Endast ett mycket begränsat antal artiklar belyser denna 

frågeställning, och den forskning som är gjord är huvudsakligen koncentrerad till länder 

utanför Europa, med sjukvårdssystem som kan tänkas avvika från det svenska. En 

övervägande del av tillgänglig forskning visar på fördelar med TIVA, sett till postoperativ 

smärta. Med anledning av det otillräckliga kunskapsunderlaget samt den till övervägande del 

utomeuropeiska sjukvården som tidigare studier genomförts inom, skulle en jämförelse 

mellan TIVA och inhalationsanestesi på ett svenskt sjukhus kunna vara av intresse.  

 

Syfte 

 

Syftet med studien är att undersöka om patienter som varit sövda med inhalationsanestesi 

skattar sin postoperativa smärta högre än patienter som varit sövda med TIVA.  

 

Metod 

 

För genomförandet av denna studie har använts data från Painout, ett EU-finansierat 

forskningsprojekt för framtagande av ett kvalitetsregister för postoperativ smärtbehandling. 

Patienterna som ingick i projektet har bland annat fått skatta sin postoperativa smärta, 

illamående, oro och tillfredsställelse med smärtbehandlingen. Till varje patientformulär finns 

knutet ett processformulär som, förutom demografiska data, innehåller uppgifter om vilken 

operation som genomförts, vilken typ av anestesi patienten erhållit, vilka läkemedel som 

givits pre-, intra- och postoperativt. Patientformuläret fylldes i av patienterna själva. All 

datainsamling skedde dagen efter operation, det vill säga 12 till 24 timmar efter operationen.  

Universitetssjukhuset i Örebro (USÖ) deltog i detta projekt, och under åren 2010 till 2012 

insamlades data från totalt 2649 patienter som opererades elektivt och eftervårdades på USÖ. 

Samtliga patienter som medverkar i registret har blivit tillfrågade om de vill medverka, samt 

givit sitt samtycke till detta. Som krav för medverkan i registret fanns också att patienten 
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skulle ha vårdats på vårdavdelning under minst sex timmar efter operation. Uppgifterna 

registrerades i SPSS och i arbetet med denna studie har använts SPSS version 22.  

För denna studie selekterades den patientgrupp som opererats med dekompression i 

ländryggen. Anledningen till denna selektion var att fördelningen av patienter som sövts med 

TIVA respektive inhalationsanestesi var förhållandevis jämn inom denna patientgrupp. Denna 

grupp utgjordes ursprungligen av 197 patienter. Från denna grupp exkluderades de patienter 

som utöver koden för dekompression i ländryggen dessutom hade en eller flera ytterligare 

operationskoder registrerade, det vill säga där patienterna genomgått mer omfattande kirurgi. 

Gruppen utgjordes efter detta av totalt 167 patienter.  

Jag avsåg att analysera om det finns skillnader i smärtupplevelsen beroende på om patienten 

sövts med TIVA eller inhalationsanestesi. 

Vid analys av anestesi- och smärtregistreringen i registret noterades att 14 patienter sövts med 

balanserad anestesi, där remifentanil och gas använts tillsammans, 1 patient hade inte 

registrerats för vilken typ av anestesi som använts, 2 patienter hade registrerats för intravenös 

anestesi men hade samtidigt inte registrerats för remifentanil, och för 3 patienter fanns ingen 

smärtskattning registrerad. För att erhålla två homogena grupper med TIVA- respektive INH-

patienter exkluderades slutligen dessa 20 patienter, och den återstående gruppen utgjordes då 

av 147 patienter. Inom denna grupp hade 79 patienter sövts med TIVA medan 68 patienter 

sövts med inhalationsanestesi. Den yngsta studiedeltagaren var född 1987 och den äldsta var 

född 1926. Fördelningen mellan män och kvinnor var 78 kvinnor och 69 män. Medelåldern 

vid tiden för operation var 58,6 år totalt sett, inom TIVA-gruppen 57,3 år och inom INH-

gruppen 60,2 år. 

 

Valet av anestesimetod gjordes enligt klinikens rutiner samt patientansvarig anestesiläkares 

bedömning. 

 

De av patienterna skattade variablerna som analyseras i denna studie är: 

1. Upplevelse av smärta när den var som mildast efter operation.  

2. Upplevelse av smärta när den var som värst efter operation.  

3. Önskan att få mer smärtstillande behandling än vad som givits.  

4. Nöjdhet av resultatet av smärtbehandlingen efter operation.  

 

Smärtupplevelsen skattades enligt Visuell analog skala (VAS), med en graderad skala från 0 

till 10 där 0 motsvarade ”ingen smärta” och 10 motsvarade ”värsta tänkbara smärta”. 
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Nöjdheten skattades enligt en motsvarande elvagradig skala där 0 motsvarade ”i hög grad 

missnöjd” och 10 motsvarade ”i hög grad nöjd”. På frågan om patienten hade velat få mer 

smärtstillande behandling än vad som givits kunde patienten svara ja eller nej.  

 

Utöver ovan beskrivna variabler jämfördes förekomsten av svår smärta (definierat som VAS 

7-10) mellan TIVA- och INH-gruppen, både när smärtan var som värst samt när den var som 

mildast efter operation.  

 

Den statistiska säkerheten för variablerna smärta och nöjdhet testades enligt Mann Whitney 

U-test. För variabeln ”önskan om mer smärtstillande behandling” samt för variabeln 

”förekomst av svår smärta” användes Chi 2-test.  

 

Analysen i denna studie består i en jämförelse av TIVA-gruppens och INH-gruppens 

skattningar av ovanstående smärtrelaterade variabler. Samtliga patienter hade skattat sin 

smärta när den var som mildast efter operation, medan svarsfrekvensen inom övriga variabler 

visade på ett litet bortfall. Samtliga utom en patient (i INH-gruppen) hade skattat sin smärta 

när den var som värst efter operation. På frågan om önskan att få mer smärtstillande 

behandling än vad som givits svarade samtliga utom tre patienter (två i TIVA-gruppen och en 

i INH-gruppen). På frågan om nöjdhet med resultatet av smärtbehandling efter operation 

svarade samtliga utom sju patienter (fyra i TIVA-gruppen och tre i INH-gruppen). 

 

Etiska överväganden 

Insamlandet av data till registret Painout har genomgått etisk prövning, och samtliga patienter 

har blivit tillfrågade om de vill medverka i registret. Dock skulle patienter som tillfrågas att 

medverka i en studie eller i ett register kunna uppleva att deras eventuella deltagande skulle 

kunna påverka den vård och det omhändertagande som ges. Av denna anledning är det av 

betydelse att informera patienten om att dennes vård och behandling inte kommer att påverkas 

av ett eventuellt deltagande i registret. Denna information delgavs patienterna skriftligen som 

medverkade i registret på USÖ i samband med att de tillfrågades om sin medverkan.  
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Resultat 

Den demografiska fördelningen av deltagarna i studien presenteras i figur 1. 

Demografisk tabell 
 TIVA INH 
Antal patienter 79 68 
Antal män 34 (43,0%) 35 (51,5%) 
Antal kvinnor 45 (57,0%) 33 (48,5%) 
Ålder (medel), år 57 60 
Vikt (medel), kg 80 88 
Längd (medel), cm 171 169 
BMI  27,1  29,8 
Figur 1. Demografisk fördelning av studiedeltagare.  
 

Analysen visade på tendenser till små skillnader inom samtliga variabler mellan de båda 

anestesigrupperna. Ingen skillnad uppvisade statistisk signifikans.  

 
Medelvärdet av smärtskattningen när smärtan var som värst efter operation var inom TIVA-

gruppen 6,09 (95% CI 5,51-6,67), och inom INH-gruppen 6,00 (95% CI 5,44-6-56). Se figur 

2. 

 

Medelvärdet av smärtskattningen när smärtan var som mildast efter operation var inom 

TIVA-gruppen 2,34 (95% CI 1,96-2,72), och inom INH-gruppen 2,31 (95% CI 1,88-2,74). Se 

figur 2. 

 

Medelvärdet av nöjdhet med resultatet av smärtstillande behandling var inom TIVA-gruppen 

8,72 (95% CI 8,31-9,13), och inom INH-gruppen 8,78 (95% CI 8,28-9,28). Se figur 2. 

 

Medelvärde av smärtskattning och nöjdhet 
 

TIVA / INH N Mean 
Std. 

Deviation Sig. value 
TIVA 79 2,34 1,709 Mildast smärta 
INH 68 2,31 1,806 

        0,82 

TIVA 79 6,09 2,632 Värst smärta 
INH 67 6,00 2,355 

0,62 

TIVA 75 8,72 1,827 Nöjdhet 
INH 65 8,78 2,050 

0,64 

Figur 2. Medelvärde av smärtskattning enligt VAS när smärtan var som mildast samt när den 

var som värst efter operation. Medelvärde av nöjdhet med smärtbehandling enligt NRS. 	  
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Variabeln ”önskan att få mer smärtstillande behandling än vad som givits”, fördelade sig mer 

skevt mellan de båda anestesigrupperna än övriga variabler, med en större andel patienter i 

TIVA-gruppen jämfört med INH-gruppen. Inom TIVA-gruppen svarade 22,1 % (95 % CI 

12,6-31,5) att de hade velat ha mer smärtstillande behandling än vad som givits, medan 

motsvarande siffra inom INH-gruppen var 10,4 % (95 % CI 3,0-17,8). Denna skillnad var 

dock inte statistiskt signifikant (p = 0,06). Se figur 3. 

 

Önskan om mer smärtbehandling 
TIVA / INH 

 TIVA INH Total 
Antal 60 60 120 Nej 
% inom TIVA / INH 77,9% 89,6% 83,3% 
Antal 17 7 24 

Hade önskat 
mer smärt-
behandling Ja 

% inom TIVA / INH 22,1% 10,4% 16,7% 
Antal 77 67 144 Total 
% inom TIVA / INH 100,0% 100,0% 100,0% 

Figur 3. Fördelning av patienter som önskat mer smärtbehandling. p = 0,06. 

 

Förekomsten av svår smärta när smärtan var som mildast efter operation var inom TIVA-

gruppen 2,5% (95 % CI -1,0-6,0) och inom INH-gruppen 2,9% (95 % CI -1,2-7,0). Se figur 4.  

 

Fördelning av smärtintensitet vid mildast smärta 
TIVA / INH 

 TIVA INH Total 
Antal 61 55 116 Mild smärta 
% inom TIVA / INH 77,2% 80,9% 78,9% 
Antal 16 11 27 Måttlig smärta 
% inom TIVA / INH 20,3% 16,2% 18,4% 
Antal 2 2 4 

Intensitet av 
smärta 

Svår smärta 
% inom TIVA / INH 2,5% 2,9% 2,7% 
Antal 79 68 147 Total 
% inom TIVA / INH 100,0% 100,0% 100,0% 

Figur 4. Fördelning av patienter som upplevt mild, måttlig samt svår smärta när smärtan var 

som mildast efter operation. p = 0.61. Mild smärta = VAS 0-3. Måttlig smärta = VAS 4-6. 

Svår smärta = VAS 7-10. 
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Förekomsten av svår smärta när smärtan var som värst efter operation var inom TIVA-

gruppen 51,9 % (95 % CI 40,8-63,2) och inom INH-gruppen 49,3 % (95 % CI 37,0-61,0). Se 

figur 5. 

 

 

 

Fördelning av smärtintensitet vid värst smärta 
TIVA / INH 

 TIVA INH Total 
Antal 17 11 28 Mild smärta 
% inom TIVA / INH 21,5% 16,4% 19,2% 
Antal 21 23 44 Måttlig smärta 
% inom TIVA / INH 26,6% 34,3% 30,1% 
Antal 41 33 74 

Intensitet av 
smärta 

Svår smärta 
% inom TIVA / INH 51,9% 49,3% 50,7% 
Antal 79 67 146 Total 
% inom TIVA / INH 100,0% 100,0% 100,0% 

Figur 5. Fördelning av patienter som upplevt mild, måttlig samt svår smärta när smärtan var 

som värst efter operation. p = 0,97. Mild smärta = VAS 0-3. Måttlig smärta = VAS 4-6. Svår 

smärta = VAS 7-10. 

 

Diskussion och slutsats 

 

Jag finner ingen skillnad i upplevelse av postoperativ smärta när den var som mildast och när 

den var som värst efter operation. Ingen skillnad i nöjdhet med smärtbehandling efter 

operation, och ingen skillnad i önskan om mer postoperativ smärtbehandling mellan de båda 

anestesigrupperna kunde bevisas.  

 

Antalet studiedeltagare i denna studie uppgick till 147 stycken. Det låga deltagarantalet skulle 

eventuellt kunna förklara varför de tendenser till skillnad som kunde ses i analysen av 

resultatet inte blev statistiskt signifikanta. Ett större antal patienter kanske skulle ge statistiskt 

signifikanta skillnader mellan grupperna.  

 

Tidigare forskning på området visar till övervägande del på fördelar med TIVA vad gäller 

förekomsten av postoperativ smärta. Det finns forskning som visar att en paradoxal effekt kan 

uppkomma vid användning av höga doser opioider under operation, där opioiderna inducerar 
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eller sensitiserar patienter för akut smärta. Detta tillstånd benämns opioidinducerad 

hyperalgesi (OIH) [18]. Flera studier [19-22] visar på en högre postoperativ smärtskattning 

bland patienter som erhållit kontinuerlig intraoperativ infusion av remifentanil jämfört med 

kontrollgrupperna. Enligt Hansen et al. [21] föreligger den största skillnaden i smärtskattning 

de första två timmarna efter operation, följande tid upp till 24 timmar postoperativt syns ingen 

signifikant skillnad i smärtskattning mellan de båda grupperna. I denna studie mättes 

smärtupplevelsen som en sammanvägd skattning av tiden efter operationen (senaste 12-24 

timmarna). Upprepade mätningar under tidsperioden kanske hade gett ett annat resultat.  

 

Den demografiska fördelningen av studiedeltagarna visade att TIVA-gruppen utgjordes av 

57% kvinnor och 43% män. Flera studier [23-25] visar att kvinnor skattar smärta högre än 

män, och att kvinnor har en lägre smärttröskel och lägre tolerans för stimuli som aktiverar 

smärtreceptorer [23]. Kvinnor kräver även mer morfin postoperativt än män [25]. Den 

majoritet av kvinnor som förekom i TIVA-gruppen i denna studie kan ha påverkat resultatet 

genom att smärtskattningen i denna grupp kan ha uppvisat högre värden än vad som skulle 

vara fallet om fördelningen av kvinnor och män i TIVA-gruppen varit mer jämn. 

 

Ytterligare en förklaring till att ingen skillnad i postoperativ smärta kunde påvisas mellan de 

båda anestesigrupperna kan vara att sjukvården svarar med att ge mer smärtbehandling till 

patienter som har ont. Detta innebär att om patienterna i den ena av anestesigrupperna känner 

att de börjar få ont behandlas deras smärta med läkemedel i ett tidigt skede, och därmed syns 

inga större skillnader i smärtskattning mellan de båda grupperna. Denna teori bekräftas bland 

annat av Hofers studie [2] som visade att användningen av opioidanalgetika postoperativt var 

högre bland patienter som sövts med inhalationsanestesi än bland TIVA-patienter, trots att 

ingen skillnad i postoperativ smärta kunde påvisas.  

 

Flera möjliga svagheter med studien kan identifieras. Patienterna i studien skattade sin smärta 

enligt VAS, och resultatet av de samlade skattningarna har sedan jämförts med varandra. En 

individs skattning av smärta kan tänkas reflektera flera olika medverkande faktorer såsom 

patientens förväntningar av smärta, sociala faktorer, kulturella faktorer, psykosociala faktorer 

och aktuellt sinnestillstånd [26,27]. Smärta är dessutom en högst subjektiv upplevelse [13], 

vilket talar för att VAS och NRS i första hand bör användas som en skala för att jämföra 

smärta hos en och samma individ vid olika tillfällen, och är sannolikt inte optimalt att 

använda som smärtskattningsinstrument för att jämföra smärta mellan olika individer.  
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Personer med diskbråck kan också tänkas ha lidit av mer eller mindre smärta under lång tid, 

och deras smärtskattning efter operation skulle kunna påverkas av deras tidigare och 

eventuellt kroniska smärta. Evidens finns för att patienter med kronisk smärta som använder 

opioider för denna smärta preoperativt, skattar sin postoperativa smärta högre än patienter 

utan tidigare kronisk smärta [28] 

 

Patientformuläret som användes där patienterna uppmanades att skatta sin smärta var skrivet 

på svenska. Om en del av patienterna som tillfrågats om att delta i studien har läs- och 

skrivsvårigheter eller inte talar det svenska språket skulle dessa kunna utgöra ett potentiellt 

bortfall av studiedeltagare. Urvalet av patienter skulle i sådana fall inte avspegla ett rättvist 

stickprov ur populationen i övrigt.  

 

Jag har i denna studie analyserat förekomsten av postoperativ smärta endast inom en smal 

grupp av patienter, där samtliga opererats för diskbråck i ländryggen. Jag anser att fler studier 

behöver göras inom detta område, med ett större patientmaterial samt under bredare 

förutsättningar med ett patientmaterial som täcker in fler typer av operationer. Dessutom 

föreslår jag fler studier som också undersöker om det föreligger någon skillnad i mängden 

analgetika som ges postoperativt mellan TIVA- och INH-patienter.   

 

Syftet med denna studie var att undersöka om patienter som sövts med inhalationsanestesi 

skattar sin postoperativa smärta högre än patienter som sövts med TIVA. Ingen statistisk 

signifikant skillnad kunde påvisas. 
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