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Abstrakt 

Postoperativ smärta är vanligt förekommande hos patienter som genomgått ortopedisk kirurgi. 

Intensivvårdsjuksköterskor möter dagligen dessa patienter på intensivvårdsavdelningar. 

Därför är det av stor vikt att intensivvårdssjuksköterskor har medvetenhet i hur patienter 

upplever smärta samt vilka omvårdnadsåtgärder som kan vidtas för att lindra smärta. Genom 

att undersöka hur patienter upplever sin smärta beroende på kön, ålder, ASA- klassifikation 

samt operationstyp, samt vilka omvårdnadsåtgärder som intensivvårdssjuksköterskor utför i 

ett smärtlindrande syfte, kan en bättre omvårdnad bedrivas och  den postoperativa smärtan 

kan lindras. Som metod har kvantitativ ansats med enkäter använts som grund till arbetet. 

Enkäterna har analyserats med hjälp av det statistiska verktyget SPSS. Resultatet av denna 

studie visar att kvinnor erhåller smärtlindring postoperativt i större utsträckning än män. Dock 

så finns ingen påvisbar skillnad i hur kvinnor och män uppskattar sin smärta enligt VAS-

skalan. Vidare visar resultatet att ålder, ASA-klassifikation och operationstyp ej är av 

signifikant betydelse för hur patienter upplever smärta då smärta är en subjektiv upplevelse. 

Resultatet visar även att intensivvårdssjuksköterskor regelbundet ger kryoterapi, så kallat 

ICE-band behandling till knäopererade patienter i smärtlindrande syfte. Vidare visar resultatet 

på att intensivvårdssjuksköterskor bäddar i sängen samt normotempererar patienter i ett 

smärtlindrande syfte. 

Nyckelord: Kvantitativ metod, omvårdnad, postoperativ smärta, patienter, 

intensivvårdssjuksköterska. 
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Bakgrund  

Dagligen genomförs ett flertal ortopedkirurgiska ingrepp på sjukhus runt om landet. Detta 

medför att intensivvårdssjuksköterskor ofta träffar dessa patienter på den postoperativa 

avdelningen. Patienter kan antingen genomgå kirurgin med generell anestesi eller med 

regional anestesi. Regional anestesi har många fördelar, men det finns också nackdelar. 

Patienter beskriver ofta ett obehag preoperativt inför att vara vaken under kirurgin. Detta kan 

skapa ett lidande. Dock beskriver patienter också hur sjuksköterskor som ger information om 

vården samt visar intresse för patienter och har en vilja att ha en dialog kring den vård som 

patienter får, gör att patienter upplever trygghet (Lindwall, von Post & Bergbom, 2003).  

 

Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård [SFAI] (u.å) ansvarar för den svenska 

versionen av ASA-klassifikationen, en klassifikation utformad av American Society of 

Anesthesiologists (ASA) vilken är uppdelad i sex grupper. ASA I är patienter som är i övrigt 

friska klassificerade som. ASA II klassificerade är patienter som lider av lindrig 

systemsjukdom. Vidare beskrivs ASA III klassificerade patienter, som patienter med allvarlig 

systemsjukdom. ASA IV klassifikation.  erhåller patienter med svår systemsjukdom, vilken 

utgör ett ständigt hot om livet. ASA V klassificeras patienter som när de är moribunda och ej 

förväntas överleva utan operation. Till sist finns ASA VI klassificerade patienter, dessa skall 

donera organ efter att hjärndöd diagnostiserats. SFAI (u.å) menar att ASA klassifikation har 

sina brister då det till stor del beror på anestesiologen och dennes bedömning vilken ASA-

klassifikation som patienter erhåller. Dock så har ASA-klassifikationen sina fördelar då den 

möjliggör jämförelser mellan tid och länder detta gör att bedömningen används av 

anestesiologer vid narkosbedömningar. Den generella anestesin står som grund i tre 

läkemedel, sömnläkemedel, kraftigt smärtlindrande läkemedel samt muskelrelaxantia. 

Patienter som erhåller generell anestesi alltid ska ha minst en personal som är utbildad inom 

anestesi bredvid sig samt övervakas genom vitalparametrar och EKG. En anestesiolog ska 

alltid ansvara för den generella anestesin. Mitchell (2009) beskriver att patienter ofta är 

oroliga inför själva narkosen men också för att uppleva smärta postoperativt. Flertalet 

sjuksköterskeuppgifter på operation är av medicinsk karaktär och tiden är begränsad men 

patienter upplever också ett behov av stöd från sjuksköterskor och av att få upprepad 

information. 
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Med regional anestesi menas att bedövande läkemedel administreras i patientens spinalkanal 

eller i epiduralrum. Kvarvarande epiduralkateter kan vara ett alternativ för att reglera 

mängden bedövningsmedel som administreras under en längre tid. Regional anestesi är en 

vanlig förekommande anestesimetod för patienter som genomgår ortopediska operationer 

(Imbelloni, Gouveia & Cordeiro, 2009).  Enligt Bass och Napier (2007) och Gonano, Leitgeb, 

Sitzwohl, Ihra, Weinstabl och Kettner (2006) upplever patienter som erhåller regional anestesi 

mindre postoperativ smärta i jämförelse med patienter som erhåller generell anestesi. Enligt 

Gonano et al (2006) administrerades mindre analgetika och antiemetika till patienter som 

genomgått regional anestesi. Bass och Napier (2007) visar att under de första 48 timmarna 

efter operationen har patienter som genomgått generell anestesi ett större behov av 

smärtlindring i form av opiater. 

 

Idevall och Söderhamns (2003) visar att sjuksköterskor som handlar som patienters advokat 

även ger en god omvårdnad. Om opioider ej ger smärtlindring till patienter kan kanske ett 

annat preparat eller omvårdnadshandling fungerar som smärtlindring. Sjuksköterskor måste 

tänka utifrån patientens bästa och handla där efter. Det finns ett flertal omvårdnadsåtgärder 

som sjuksköterskor kan vidta om patienter upplever smärta. Seers, Crichton, Tutton, Smith 

och Saunders (2008) beskriver betydelsen av att patienter är avslappnade preoperativt och 

postoperativt för att postoperativ smärta ska minskas. Sjuksköterskor kan genom 

omvårdnadsåtgärder, så som att göra det bekvämt för patienter i sängen och tala på ett 

lugnande sätt minska spänningar hos patienter och på så sätt även minska smärtupplevelsen. 

Vidare menar Richardson (2001) att sjuksköterskor som arbetar utifrån riktlinjer anpassade 

för patienter som genomgått ortopedisk kirurgi med regional anestesi bedriver en bättre 

omvårdnad. Detta för att en förståelse för vad patienter genomgår också ökar kvalitén på 

omvårdnaden. Rejeh, Ahmadi, Mohammadi, Anoosheh, och Kazemnejad (2008) beskriver 

hur bland annat en läkarcentrerad vård och tidsbrist samt störningsmoment i form av 

exempelvis ringande telefoner utgör ett hinder i sjusköterskors arbetsmiljö. Vilket bidrar till 

att den postoperativa omvårdnad en blir lidande.  

 

Kryoterapi (ICE-band), nedkylning av det opererade området är enligt Chou och Liu (2008) 

en omvårdnadsåtgärd som kan minska postoperativ svullnad, värmeökning och smärta hos 

patienter som operarats. Detta bidrar i sin tur till att förekomsten av inflammation i det 

opererade området kan minska något. ICE-band är en vanligt förekommande 

omvårdnadsåtgärd vid ortopedisk kirurgi, Vid höftoperation kan hinder för behandling finnas 
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eftersom det är svårt att fästa ICE-bandet på ett bra sätt då patienten är sängliggande, detta gör 

att förekomsten av ICE-band behandling på knäopererade patienter är högre. Enligt Kerr och 

Kohan (2008) har LIA (lokal infiltrationsAnalgesi) innehållande Narop (lokalt verkande 

anestetikum), Toradol (NSAID analgetikum) och Adrenalin god smärtlindrande effekt 

postoperativt. Detta bidrar till att patienter kräver mindre smärtlindring i form av opoider, 

vilket kan leda till en bättre hälsa hos patienter. Patienter erhåller LIA på operation, då den 

opererande läkaren administrerar läkemedlet lokalt vid det opererade området. 

 

Då patienters upplevelse av och uttryck för smärta kan skilja sig åt beroende på faktorer som 

kön, ålder eller kulturell tillhörighet, måste också smärtbehandling vara individuell 

(Mackintosh, 2007). Hægerstam (2008) menar att smärta är en subjektiv upplevelse som är 

svår att mäta. Dock så finns det vissa instrument som kan hjälpa hälso- och sjukvårdspersonal 

när lidande orsakat av smärta ska skattas. Ett sätt är att använda sig av visuel analog skala 

(VAS-skalan). Enligt Wewers och Lowe (1990)  består ofta av en VAS av en sticka, med en 

ca 10 cm lång ograderad linje. På stickan finns två ändpunkter vilka oftast har var sitt lämpligt 

ord som beskriver två ytterligheter, ingen smärta och värsta tänkbara smärta. Patienter sår då 

märka ut var på stickan de upplever att deras smärta befinner sig. Jacobson (2007) menar att 

VAS är ett validerat instrument, men att sjusköterskor alltid bör ha patienters kroppsspråk i 

beakt när skattningen av smärta sker. VAS gör att sjuksköterskor får utgångsvärde på 

patienters smärtupplevelse, dels visar sjuksköterskor då åt patienter att smärta är något som 

dessa kan tala om med sjuksköterskor. Patienter skattar sin smärta olika. En patient som 

självskattar sin smärta till 7 kan objektivt sett verka ha mindre ont som patienten som skattar 

sin smärta till 4. Om sjuksköterskor genomför åtgärder i smärtlindrande syfte och därefter ber 

patienten skatta sin smärta igen, finns det ett individuellt utgångsvärde för varje patient 

(Mackintosh, 2007). 

 

Antonovsky (1991) beskriver att om patienter kan uppnå en känsla av sammanhang kan 

upplevelsen av trygghet i vården förstärkas. Genom trygghet i vården kan hälsa uppnås och 

vårdlidande kan undvikas. När patienter har kontroll över vårdsituationen blir det möjligt för 

dem att uppleva situationen som hanterbar, begriplig och meningsfull detta menar 

Antonovsky är nyckeln till att patienter ska känna hälsa. Eriksson (1994) beskriver lidandet 

som tre olika delar. Livslidande, sjukdomslidande vilket uppstår som följd av sjukdom och till 

sist vårdlidande. Vårdlidande ses som det onödiga lidandet som uppstår när hälso- och 

sjukvård ej uppmärksammar ett lidande hos en patient. Patienter som känner förlust av makt 
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kan lätt hamna i ett vårdlidande. Nyckeln sjuksköterskor innehar för att undvika att 

vårdlidande uppstår är att lyssna på patienter och ta dem på allvar. Sjukdomslidande kan 

undvikas genom att ge patienter smärtlindring, antiemetika med mera. Enligt ICN:S 

(International Council of Nurses) har samtliga sjuksköterskor har fyra grundläggande 

ansvarsområden: Att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa samt lindra 

lidande. Oavsett bakgrund ska sjuksköterskor erbjuda vård till samtliga patienter (ICN, 2005). 

Sjuksköterskor ska tillgodose patienters basala och specifika omvårdnadsbehov detta enligt 

kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2005).  

 

Intensivvårdssjuksköterskor möter ofta patienter som vårdas postoperativt efter ett 

ortopedkirurgiskt ingrepp. Patienterna kommer att ha erhållit olika metoder av anestesi. Om 

sjuksköterskor har förståelse för att patienter upplever smärta postoperativt samt varför smärta 

kan uppkomma kan en bättre omvårdnad ges till patienter. Det är av stor vikt att omvårdnad 

bedrivs på ett tillfredställande sätt (Socialstyrelsen, 2005). En vanlig orsak till smärta hos 

patienter är att sjukvårdspersonal inte bedömer smärta och vad som avhjälper smärta 

tillräckligt bra. Att bedöma smärta är alltså lika viktigt som andra behandlingar som patienten 

får. Genom att om möjligt tillfråga patienten om smärtupplevelsen ges en bättre bild än om 

sjuksköterskan endast utgår från exempelvis vitalparametrar (Morton & Fontaine, 2009).  

 

Rational 

Denna studie kan ge en inblick i smärtbehandling samt omvårdnadsstrategier som kan 

användas postoperativt till patienter som genomgått ortopedisk kirurgi. Förhoppningen är att 

studien ökar kunskaper om strategier som intensivvårdssjuksköterskor kan använda sig av när 

de behandlar patienter postoperativt och hur de kan bättre förbereda sig utifrån vetskapen om 

vilken sorts anestesi patienten fick, vilket kan ge en förbättrad vård och omvårdnad. 

 

Syfte  

Syftet med denna studie var att undersöka om det finns skillnad i postoperativ 

smärtupplevelse hos patienter beroende på kön, ålder, ASA-klassifikation och operationstyp 

samt vilka omvårdnadsåtgärder som utförts till patienter som genomgått ortopediskkirurgi. 

Studien baserades på följande frågeställningar: 

- Hur påverkar kön, ålder, ASA-klassifikation och operationstyp patienters skattning av 

postoperativ smärta? 
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- Hur skattar patienter sin smärta beroende på kön, ålder, ASA-klassifikation och 

operationstyp? 

- Vilka omvårdnadsåtgärder utför intensivvårdsjuksköterskor till postoperativa 

patienter? 

 

 

Metod 

 

Design 

Denna studie genomfördes med en kvantitativ ansats för att besvara studiens syfte. Data har 

samlats in med enkäter som sedan analyserats genom statistiska analyser genomförda i SPSS. 

En kvantitativ metod är mer strukturerad och formaliserad än den kvalitativa metoden (Polit 

& Beck, 2012). 

 

Urval 

Rekrytering till studien gjordes bland sjuksköterskor som från operation till postoperativ vård 

vårdar patienter som genomgått ortopedisk kirurgi av knä eller höft, på sjukhus i Norrbotten.. 

Rekryteringen av sjuksköterskor skedde genom ändamålsenligt urval vilket innebar att 

sjuksköterskor som uppfyllde inklusionskriterierna (legitimerad sjuksköterska och verksam på 

narkosavdelning eller intensivvårdsavdelning) valdes ut av författarna för att deltaga i studien. 

Sjuksköterskor fick information om enkätstudien genom deras enhetschefer samt informations 

brev (Bilaga 2). Författarna till studien hade kontaktat enhetscheferna genom telefon samt 

informationsbrev (Bilaga 3) för godkännande om att deras verksamhet (personal) skulle 

deltaga i studien. Sjuksköterskor fick via en enkät registrera data kring vårdtillfället för de 

första 90 patienterna som genomgår ett ortopediskt ingrepp. Att sjuksköterskor fyllde i 

enkäten sågs som deras skriftliga godkännande still att deltaga i studien. Patienter som var 

under 20 år inkluderas ej i studien. Patienterna tillfrågades ej om att deltaga i studien, de 

erhöll ej heller information om studien. Detta hade försvårat arbetet betydligt för författarna 

på grund av att författarna ej visste om patienter skulle komma till operation via 

vårdavdelning eller akutmottagning (Polit & Beck, 2012).   

 

Datainsamling  

Data samlades in via en enkät som utvecklats i ett kliniskt förbättringsarbete vid ett sjukhus i 

norra Sverige. För att besvara studiens syfte har enkäten vidare utvecklats med ytterligare sju 
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frågor. Enkäten är indelad i tre olika delar: först en del som beskriver patientens demografiska 

data (dock inga personuppgifter som kan identifiera enskild patient). Vidare består enkäten av 

frågor som beskriver vilken smärtlindring patienten fått och avslutningsvis en del om vilka 

omvårdnadsinterventioner som sjuksköterskan genomfört. För att säkerställa enkätens 

validitet och reliabilitet genomfördes en pilotundersökning. Fyra intensivvårdssjuksköterskor 

som arbetar på en postoperativ vårdavdelning på ett norrbottniskt sjukhus fick besvara 

enkäten, för att få in synpunkter på enkätens utformning. Efter pilotstudien genomfördes vissa 

språkmässiga förändringar i den skrivna texten samt att två frågor exkluderades då samtliga 

intensivvårdsjuksköterskor ansåg att frågorna saknade relevans.  

 

Totalt delades 90 enkäter ut på tre sjukhus i Norrbottens läns landsting. Eftersom det fanns en 

tidsgräns på hur länge enkäterna kunde vara ute i verksamheten bestämdes ett datum då 

studien skulle avslutas och operationsavdelningen skulle då sluta fylla i enkäten. Muntliga 

påminnelser om studien utfördes tre gånger under den utsatta tiden. Vid det tredje tillfället 

framkom att ett stort antal av enkäterna ej var ifyllda. Detta ledde till att tiden för ifyllandet av 

enkäterna utökades med 10 arbetsdagar. 52 av 90 utlämnade enkäter sändes åter till 

författarna och blev då grunden för studien. En av enkäterna var ej ifylld korrekt, därför 

exkluderades den ur studien. Totalt fanns då 51 enkäter (56,6 %) kvar. Detta skapade ett 

bortfall på 39 enkäter (43,3 %).   

 

Dataanalys 

För att förenkla arbetet i SPSS fick varje enkät ett id-nummer, detta för att enkäten lätt ska 

kunna gå att spåras. Vidare så fick varje variabel en kod. Data från enkäten analyserades 

utifrån deskriptiv statistik och statistisk sambandsanalys med Chi-2 test. Chi-2 test är en 

metod som används när författaren har två kvalitativa variabler och vill testa en hypotes. 

Genom Chi-2 testet går det att avgöra om det finns ett statistiskt samband mellan beroende 

och oberoende variabler (Polit och Beck,2012). Signifikansnivån i studien är satt till 5%. 

 

Etiska överväganden 

När människor är deltagare i en forskningsstudie måste etiska överväganden göras (Polit & 

Beck, 2012). Därför har olika etiska koder utvecklats för att säkerställa en etisk standard på 

forskningen (Polit & Beck, 2012). Forskare måste undvika, förebygga eller minimera skador 

eller obehag och maximera fördelarna för både deltagare i studien och för andra. Det innebär 

att deltagarna inte får utsättas för onödig risk att skadas eller uppleva obehag och studien 



10 
 

måste ha ett syfte som inte kan uppnås utan att den har deltagare. I denna studie finns ingen 

kontrollgrupp och därför kommer ingen att exkluderas från behandling. Det finns heller ingen 

risk för att någon ska skadas på grund av studien då de åtgärder som genomförs är vedertagna 

och redan tillämpas på de aktuella vårdavdelningarna. Sjuksköterskor fyller i enkäten under 

tiden de behandlar patienten och behöver alltså inte göra detta på obetald tid.   

 

Om forskaren avser att göra en uppföljande studie till exempel ett år efter den inledande 

studien måste deltagarna upplysas om detta redan från början. (Polit & Beck, 2012). Det 

kommer inte att göras någon uppföljande studie av detta. När undersökningar ska genomföras 

bör forskaren om möjligt välja en grupp som är så lite utsatt som möjligt och som forskaren 

lättare kan få informerat samtycke från. Därför bör vuxna hellre väljas än barn, om det inte är 

barn som särskilt avser att studeras (Forsman, 1997). I denna studie har patienter under 20 år 

därför exkluderats, och sjuksköterskorna är givetvis samtliga vuxna. Vidare motiveras att 

patienter under 20 år exkluderats på grund av risken att de fortfarande växer. Under de övre 

tonåren finns möjlighet att framförallt män fortfarande växer. I skelettet finns tillväxtzoner, 

hos patienter som fortfarande växer är det av stor vikt att ej skada dessa till. Därav krävs 

speciell kirurgi, vilken kan ge andra postoperativa biverkningar än hos färdigvuxna personer. 

Detta skulle kunna komma att ge ett missvisande resultat. Patienter som deltar i studien 

erhåller ej information om studien. Detta motiveras genom att det är mycket svårt att avgöra 

vilken patient den ifyllda enkäten berör. Ingen information som kan avslöja vem patienten är 

delges i enkäten. Vidare hade arbetet blivit betydligt försvårat om patienter skulle ha erhållit 

information om studien. Det skulle då ha krävts att den ortopediska avdelningen och 

akutmottagningen på samtliga sjukhus också hade deltagit i studien, samt att sjuksköterskor 

på dessa ställen hade påbörjat ifyllandet av enkäten. Detta hade lett till att enkäten skulle följa 

med patienten på tre olika ställen, vilket möjligen skulle kunnat skapa ett ännu större bortfall.  

Deltagarnas konfidentialitet måste kunna garanteras, det vill säga att uppgifter som kan leda 

till att deras identiteter blir kända måste skyddas (Polit & Beck, 2012).  

 

Ett etiskt övervägande är vidare att studien ska kunna göras om och verifieras av andra. 

Därför måste korrekt teknik för citat eller material hämtat från tidigare arbeten också 

användas (American Psychological Association, 2010).  Enligt Socialstyrelsens allmänna råd 

(SOU 1992:2) ska all hälso- och sjukvårdspersonal arbeta utifrån de fyra etiska riktlinjer som 

finns beskrivna och utgör grunden för all vård. De fyra grundprinciperna är 

autonomiprincipen, godhetsprincipen, principen att inte skada och rättviseprincipen. 
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Autonomiprincipen beskriver varje individs rätt att själv bestämma över dennes kropp och 

eget liv samt skadligheten som hälso- och sjukvårdspersonal har att respektera andra 

individers självständighet. Detta beaktar vi genom att sjuksköterskor själva får välja om de 

vill deltaga i studien. Utan att de ska behöva motivera, kan de välja att inte fylla i enkäten.   

Informerat samtycke betyder enligt Polit och Beck (2012) att forskaren informerar 

undersökningspersonerna om det generella syftet till undersökningen, om upplägget på 

studien i stora drag samt vilka risker och fördelar som kan vara förenade med ett deltagande i 

studien. Det innebär också att undersökningspersonen deltar frivilligt i projektet och har rätt 

att dra sig ur när som helst. Anestesisjuksköterskor på operation, intensivvårdssjuksköterskor 

på postoperativ vårdavdelning samt enhetschefer erhåller information om studien genom brev 

(se bilaga 3 och bilaga 4). I denna studie kan deltagarna exempelvis uppleva att deras 

erfarenheter kan leda till att patienter kan få bättre omvårdnad framöver och de kan också 

tycka att det känns spännande att deltaga i en studie. Risker kan vara att det tar tid från dem 

(Polit & Beck, 2012). Dock kan det vara svårt att förvissa sig om att deltagarna verkligen har 

förstått vad detta innebär. Det kan till exempel vara svårt för deltagarna att förstå vilken nytta 

de själva kan få av att deltaga i studien (Jefford & Moore, 2008). Materialet innehåller 

uppgifter om patienternas kön, ålder, typ av operation, anestesiform, vilka läkemedel som 

givits samt vilka omvårdnadsåtgärder som utförts i smärtlindrande syfte. Det finns inte namn 

eller personnummer i materialet, ej heller anges på vilket sjukhus i Norrbotten som respektive 

patient är opererad på. Efter publicering i PURE, http://pure.ltu.se och godkänt arbete 

kommer enkäterna att strimlas i papperstugg.  

 

Etisk prövning 

En etisk prövning genomfördes och godkändes av institutionen för hälsovetenskap vid Luleå 

tekniska universitetet. 

 

Resultat 

Totalt inkom 51 enkäter från tre intensivvårdsavdelningar i Norrbottens läns landsting. Dessa 

enkäter utgör grunden för studiens resultat. Resultatet presenteras i tabeller och löpande text. 

 

Demografisk beskrivning av deltagarna 

I studien deltog18 män (35 %) och 33 kvinnor (65 %). Av deltagarna genomgick 23 (45 %) 

knäoperation och 28 (55 %) genomgick höftoperation. Tabell 1 visar fördelningen av 

deltagare i ASA-klassifikation. 

http://pure.ltu.se/
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Tabell 1. Fördelningen av deltagare vad gäller ASA-klassifikation 

ASA-klassifikation  Antal (n)  Procent (%) 

ASA I   11  21.5 % 

ASA II   29  57 % 

ASA III   11  21.5 % 

Totalt   51  100 % 

 

Deltagarnas åldersfördelning visas i Tabell 2, flest (47 %) deltagare fanns i åldersgruppen 70-

79 år. 

Tabell 2. Åldersfördelning av deltagare 

Ålder   Antal (n)  Procent (%) 

20-39 år   1  2 % 

40-49 år   2  4 %  

50-59 år   9  17.5 % 

60-69 år   13  25.5 % 

70-79 år   24  47 % 

80-99 år   2  4 % 

Totalt   51  100 % 

 

Övergripande resultat 

Resultatet visar att fördelningen mellan kvinnor och män som erhållit smärtlindring 

postoperativt varierade och att det fanns ett signifikant samband (P-värde= 0.012) mellan kön 

och om patienten har erhållit smärtlindring (Tabell 3). Postoperativt erhöll 33 % (n= 6) av 

männen och 70 % (n=23) av kvinnorna smärtlindring. Resultatet visar vidare att smärtlindring 

i relation till ASA klassificering ej har något signifikant samband (P-värde = 0.418), dock 

framkommer att fler patienter fick smärtlindring vid högre ASA klassificering. Bland de 

patienter som var klassificerade ASA I erhöll 45 % postoperativ smärtlindring jämfört med de 

som var klassificerade ASA II (55 %) och ASA III (73 %). Ökat behov av postoperativ 
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smärtlindring i relation till ökad ålder kunde ej påvisas i studiens resultat (P-värde = 0.483) ej 

heller att typ av operation skulle ge ökad smärtupplevelse (P-värde = 0.777). 

Tabell 3. Enkätfrågor angående kön, ASA-klassifikation, Ålder och operationstyp. Jämförda i 

korstabell mot fråga 10 i enkäten (har patienten erhållit postoperativ smärtlindring). 

Frågor från enkäten    P-värde  

1. Kön    0.012*   

2. ASA-klassifikation   0.418 

3. Ålder    0.483 

4. Operations typ   0.601  

Signifikant med P-värde <0.05 

*= Signifikans 

 

Av patienterna så skattades 20 (39 %) med VAS medans 31 (61 %) ej skattades med VAS. 

Resultatet visar att det ej finns något signifikant samband (P-värde = 0.798) mellan att 

kvinnor skattar som smärta högre på VAS-skalan i jämförelse med män (Tabell 4). Resultatet 

visar vidare att ASA-klassifikation i relation med patienters uppskattning av den 

postoperativa smärtan enligt VAS-skalan ej har något signifikant samband (P-värde = 0.311). 

Dock så hade ASA III klassificerade patienter ett högre medelvärde (Tabell 4) när de skattat 

sin smärta från 0-10 på VAS-skalan i jämförelse med ASA I och ASA II klassificerade. Att 

det finns signifikant samband mellan ökad ålder och högre skattade smärta enligt VAS-skalan 

kunde ej påvisas i studien (P-värde = 0.731). Dock så påvisas ett högre medelvärde på VAS-

skalan hos patienter i åldersgruppen 70-79 år i jämförelse med yngre patienter. Vidare visar 

resultatet att det ej finns något signifikant samband (P-värde = 0.445) vid olika operationer 

och att de skulle generera olik smärtupplevelse. 

 

Tabell 4 påvisar de olika gruppernas skattning av smärta under vårdtiden på den postoperativa 

avdelningen, detta enligt VAS-skalan. Svaret på frågan skulle anges i en numerisk siffra, detta 

gjorde det möjligt att räkna på medelvärde och standardavvikelse. 
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Tabell 4. Påvisar hur patienterna uppskattat sin smärta enligt VAS-skalan, indelat i kön, ASA-

klassifikation, ålder och operationstyp. 

Enkätfrågor    Antal (n) Medelvärde (m) Standardavvikelse (sd) 

1. Kön  20 4.3  2.9  

Män  7 3.7  2.4 

Kvinnor  13 4.8  3.0 

2. ASA-klassifikation 20 4.3  2.9 

ASA I  2 5.0  3.0 

ASA II  14 3.4  2.5 

ASA III  4 7.3  1.9 

3. Ålder  20 4.3  2.9 

20-39 år  1 3.0  0.0 

40-49 år  1 5.0  0.0 

50-59 år  2 4.0  4.0 

60-69 år  6 2.5  1.5 

70-79 år  10 5.5  3.0 

80-99 år  0* 0*  0* 

4. Operations typ 20 4.3  2.9 

Knä  11 4.5  3.1 

Höft  9 4.0  2.6 

* Ingen patient i åldern 80-99 skattades med VAS-skalan 

 

Resultatet visar att samtliga patienter (n=51) som ingick i studien erhöll premedicinering, 

denna var i stort sett samma, antihistamin, antiemetika och smärtlindring i form av 

Paracetamol samt Opioider. Vidare så var det endast en av deltagarna (n=1) som erhöll 

generell anestesi. Denna deltagare hade till en början erhållit regional anestesi men denna tog 

ej som den skulle varpå patienten var tvungen att erhålla generell anestesi. Vidare visar 

resultatet att alla patienter (n=51) erhöll LIA. Ingen av patienterna hade kvarvarande 

epiduralkateter vid ankomst till den postoperativa avdelningen och ingen erhöll 

femoralisblockad i smärtlindrande syfte. Några få patienter (n=3) erhöll antiemetika 

postoperativt.  

 



15 
 

Av patienterna var det tio män (56 %) och 14 kvinnor (42 %) som fick behandling med 

Iceband. Utifrån parametern operationstyp fick 100 % (n=23) av de knäopererade Iceband. 

Även en person (3 %) som opererat höften erhöll ICE-band som omvårdnadsintervention. 

Detta beror på att ICE-band ingår i en av Norrbottens läns landstings standardvårdplaner vid 

operation av total knä protes.  

 

Resultatet av studien visar att intensivvårdssjuksköterskor använder samtal som 

omvårdnadsintervention till 89 % (n=16) av männen och 94 % (n=31) av kvinnorna. 

Resultatet visar att inga statistiska samband fanns (P-värde= 0.521) som visade på att samtal 

som omvårdnadsintervention gavs på olika sätt till patienter beroende på kön. Vad gäller 

signifikans mellan lägesändring som omvårdnadsintervention och ålder, kön. ASA-

klassifikation samt operationstyp kunde ej något samband ses. Det fanns alltså inget som 

visade på att någon patientgrupp erhållit lägesändring som omvårdnadsintervention i större 

utsträckning än den andra. I denna studie erhöll 45 % (n=23) av det totala antalet 100 % (n= 

51) patienter hjälp med bäddning i sängen. Resultatet visar att ett statistiskt säkerställt 

samband (P-värde= 0.002) finns för höftoperation och omvårdnadsinterventionen bäddning i 

säng (Tabell 5). Intensivvårdssjuksköterskor utför alltså bäddning som 

omvårdnadsintervention regelbundet till patienter som genomgått höftoperation. 

Omvårdnadsinterventioner i syfte att uppnå normal kroppstemperatur utfördes till 74 % 

(n=44) av de knäopererade och 96 % (n=17) av höftopererade patienterna. Här finns ett 

statistiskt säkerställt samband (P-värde 0.002) för omvårdnadsinterventionen och 

höftopererade patienter. Mat eller dryck gavs till 94 % (n=17) av männen och 100 % (n=33) 

av kvinnorna.  

 

 

Tabell 5. Enkätfrågor angående kön, ASA-klassifikation, ålder och operationstyp. Jämförda i 

korstabell mot fråga 15 i enkäten (har patienten erhållit omvårdnadsåtgärder i form av hjälp 

bäddning i säng). Antalet (n)står för hur många som erhållit omvårdnadsinterventionen. I 

tabellen presenteras även om patienter har erhållit bäddning i säng eller om de ej har erhållit 

det. 

Frågor från enkäten  Erhållit (n) Ej erhållit (n)  P-värde  

1. Kön  23 28  0.510  
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Män  7 11 

Kvinnor  16 17 

2. ASA-klassifikation 23 28  0.230  

ASA I  4 7 

ASA II  16 13 

ASA III  3 8 

3. Ålder  23 28  0.914 

20-39 år  1 0 

40-49 år  1 1 

50-59 år  4 5 

60-69 år  5 8  

70-79 år  11 13 

80-99 år  1 1 

4. Operations typ 23 28  0.002* 

Knä  5 18 

Höft  18 10 

Signifikant med P-värde <0.05 

*= Signifikans 

 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka om det fanns skillnad i postoperativ 

smärtupplevelse hos patienter beroende på kön, ålder, ASA-klassifikation och operationstyp 

samt vilka omvårdnadsåtgärder som utförts till patienter som genomgått ortopediskkirurgi. 

Studiens resultat visar att kvinnor erhållit smärtlindring postoperativt i större utsträckning än 

män. Dock har kvinnor ej skattat sin smärta högre på VAS-skalan i jämförelse med män. 

Teng, Su, Kuo, Lin, Ysou, Chan och Ting (2011) beskriver i sin studie att inga signifikanta 

skillnader finns i hur män och kvinnor skattar sin smärta enligt VAS-skalan. Kvinnor har 

däremot större behov av smärtlindring de 12 första timmarna efter operationen. Enligt Sills, 

Genton, Walsh och Wehbe (2009)  samt Rundshaugen, Schnabel, Standl och Schlte am Esch 
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(1999) är det vanligt att patienter skattar sin smärta lägre på VAS-skalan medvetet. Detta för 

att de vill undvika att få stora doser analgetikum. Detta kan i sin tur bidra till att bieffekter 

från läkemedlet uppkommer. Vanligt är att patienter beskriver en oro för att illamående ska 

uppstå i samband med morfinbehandling. Viktigt är då att sjuksköterskor beskriver att 

antiemetika finns och att de kan lindra besvären som patienten kan komma att uppleva. I 

denna studie hade endast ett fåtal patienter erhållit antiemetika. Anledningen till detta 

framkommer ej. Möjligen är det så att patienter ej beskrev illamående för sjuksköterskor, en 

annan orsak kan vara patienterna inte tillfrågades om detta. Patienter kan också känna ett 

motstånd mot analgetika då de är oroliga för att bli beroende av exempelvis morfin. Då är det 

viktigt att sjuksköterskor informerar patienter om att risken för beroende är minimal om 

läkemedlet endast ges under vårdtiden på den postoperativa avdelningen, och att patienter får 

information om de positiva effekterna av korrekt smärtlindring postoperativt (Mackintosh, 

2007).  

 

Vidare visar resultatet i denna studie att det ej finns något signifikant samband mellan 

stigande ålder och behov av ökad postoperativ smärtlindring.  Detta styrks av Sigh och 

Lewallen (2009) studie som beskriver att äldre patienter som genomgått total höftprotes 

operation skattar sin smärta lägre än yngre patienter. Äldre patienter visade sig även ha ett 

mindre behov av smärtlindrande läkemedel. Resultatet i denna studie visar inte på något 

signifikant samband mellan ökad ASA-klassifikation och behov av mer postoperativ 

smärtlindring. Dock kan ett ökat medelvärde tydligt ses hos patienter som är klassificerade 

som ASA III i jämförelse med lägre ASA-klassificerade patienter. Patienter som har andra 

sjukdomar sedan tidigare kan ha ett större behov av postoperativ smärtlindring, eftersom en 

del av smärtan kan härledas till sjukdomar och tillstånd som orsakade smärta även innan 

operationen (Mackintosh, 2007). 

 

Resultatet i denna studie visar att smärta är en subjektiv upplevelse, detta på grund av att det 

ej finns några signifikanta skillnader i hur patienter upplever sin smärta beroende på ålder, 

ASA-klassifikation och operationstyp. Eftersom smärta är en subjektiv upplevelse är det av 

stor vikt att sjuksköterskor bedriver en personcentrerad vård och på så vis bemöter alla 

patienter som unika individer med olika upplevelser och känslor. Enligt Wilkin och Slevin 

(2004) beskriver sjuksköterskor som arbetar på en intensivvårdsavdelning vikten av att en god 

vård ges till patienter. Genom att sjuksköterskor samtalar med patienter om den vård som ges 

och visar att de har tid för patienter, skapas en god vårdmiljö. Vidare beskrev sjuksköterskor 
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vikten av att ta i patienter på rätt sätt, om detta sker visar det att sjuksköterskor bryr sig om 

patienter och att de ses som unika individer. Interaktionen mellan patienter och sjuksköterskor 

är av stor vikt för att en god vård ska bedrivas och för att patienter ska känna sig tillfreds. 

Sjuksköterskor ska visa empati för patienter, genom empati så kan barriärer mellan 

sjuksköterskor och patienter överkommas och en god kontakt kan på så vis skapas. Om 

sjuksköterskor och patienter har en god kontakt kan en bättre vårdmiljö skapas. I en god 

vårdmiljö känner sig patienter trygga och de kan då samtala med sjuksköterskor om saker som 

tynger dem till exempel smärta. Vidare beskriver Lasiter (2011) att patienter som vårdats på 

en intensivvårdsavdelning upplever att relationen till sjuksköterskor som vårdar dem är av 

stor vikt för att patienter ska känna sig trygga. Smärta är en subjektiv upplevelse detta gör att 

alla individer kan uppleva smärta på olika sätt, och detta måste sjuksköterskor vara medvetna 

om. 

 

För att minska lidandet för den nyopererade patienten bör medicinska åtgärder så som 

läkemedel kombineras med omvårdnadsåtgärder syftande till att kontrollera patientens 

upplevelse av smärta (Mackintosh, 2007). Sjuksköterskor har en nyckelroll vad gäller att 

optimera den smärtbehandling patienten får, så att den genomgångna operationen får ett bra 

slutresultat (Mertin, 2007). I denna studie undersöktes vilka omvårdnadsåtgärder patienter får 

postoperativt. Ice-band är en smärtlindrande omvårdnadsåtgärd som användes vid alla 

knäoperationer. Dessutom undersöktes det om patienter fick samtala med sjuksköterskor, 

hjälp med lägesändring, bäddning i säng, hjälp att uppnå normotemperatur (exempelvis fler 

eller färre filtar i sängen), mat eller dryck eller någon annan åtgärd. Studiens resultat visar att 

sjuksköterskor använder sig av Ice-band, bäddning av säng och hjälper patienten med att 

uppnå normotemperering. Vad gäller ICE-band så är det en rutin enligt standardvårdplan som 

används vid total knä protes operation i Norrbottens läns landsting. Där av erhåller så stor 

andel av de knäopererade i studien ICE-band som omvårdnadsintervention. Efter stora 

operationer sjunker ofta patienter i kroppstemperatur, därför ser anestesisjuksköterskor till att 

värma patienter med täcken vid operations slut. Dessa täcken får följa med patienter till den 

postoperativa avdelningen. När patienter sedan vaknar till efter anestesin brukar de påpeka att 

de upplever värme och svettas. Då får intensivvårdssjuksköterskor ta bort dessa täcken. Därav 

visar resultatet att en stor andel patienter normotempereras. I samtliga fall fanns ett samband 

mellan åtgärd och operationstyp. Dessutom fanns ett samband mellan övriga åtgärder och 

patienternas ålder. Då otillräckligt behandlad postoperativ smärta kan leda till risker för 
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patienter så som atelektaser och andra andningsproblem, och ett påslag av stresshormoner 

som kan leda till blodproppar och en mängd andra komplikationer, är det viktigt att motverka 

detta (Mackintosh, 2007; Mertin, 2007). Intensivvårdssjuksköterskan är den som finns nära 

patienten under vårdtiden på den postoperativa avdelningen, och måste därför försöka hjälpa 

patienten till en minskad upplevelse av smärta (Crowe, Chang, Fraser, Gaskill,  Nash,  & 

Wallace,  2008).   

Metoddiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka om det finns skillnad i postoperativ 

smärtupplevelse hos patienter beroende på kön, ålder, ASA-klassifikation och operationstyp 

samt vilka omvårdnadsåtgärder som utförts i smärtlindrande syfte. Arbetet grundade sig på en 

kvantitativ ansats. Sammanlagt delades 90 enkäter ut till tre sjukhus i Norrbottens läns 

landsting. Detta efter att författarna kontaktat enhetschefer på samtliga avdelningar och de då 

gett sitt godkännande till studien. Vid enkätstudier är det enligt Trost (2007) normalt med en 

svarsfrekvens på 50-70 %. I studien ingick 51 enkäter (56.6 %) vilket enligt litteraturen är en 

tillräcklig svarsfrekvens för att studien ska kunna anses vara tillförlitlig. Detta skapade ett 

bortfall på 39 enkäter (43.3 %). När tiden för ifyllnad var över återsändes 52 enkäter. En av 

enkäterna var ej korrekt ifylld och exkluderades därför ur studien. Eftersom det fanns en 

tidsgräns på hur länge vi kunde ha ute enkäterna bestämdes ett datum då studien skulle 

avslutas. Muntliga påminnelser om studien utfördes tre gånger under den utsatta tiden. Vid 

det tredje tillfället framkom att ett stort antal av enkäterna ej var ifyllda. Detta skulle skapa ett 

stort bortfall i studien, därför togs beslut om att utöka tiden för ifyllnad av enkäter med 10 

arbetsdagar. Redan innan studien påbörjades insåg vi att det skulle kunna uppstå problem med 

ifyllnaden av enkäter eftersom enkäten skulle följa med patienten från narkossjuksköterskor 

på operation till intensivvårdssjuksköterskor på den postoperativa avdelningen. Svårigheten 

med detta lyftes med enhetscheferna på avdelningarna. Ingen av dessa trodde dock att 

narkossjuksköterskorna skulle ha problem med att komma ihåg att ta enkäten. Tyvärr visade 

det sig vara där det stora problemet fanns. Många patienter som uppfyllde kriterierna för att 

ingå i studien opererades under tiden för ifyllnad av enkäten, men inga enkäter kom med 

patienterna till den postoperativa avdelningen. Vi ringde specifikt och talade med 

enhetscheferna på operationsavdelningarna om detta, men ingen förbättring i ifyllandet 

skedde. Enligt Trost (2007) kan stora bortfall öka risken för att resultaten i studier kan vara 

påverkade av systematiska fel av de som fyller i enkäten. Detta medför att reliabiliteten i 

studien blir låg. Eftersom det var ett stort bortfall av enkäter i studien så blev reliabiliteten 
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låg.,det vill säga att mätningen utfördes med låg tillförlitlighet (Polit & Beck, 2012). För att 

öka studiens validitet och reliabilitet genomfördes dock en pilotstudie, där fyra 

yrkesverksamma intensivvårdssjuksköterskor fick besvara enkäten. Därefter exkluderades två 

av de ursprungliga frågorna då deltagarna i pilotstudien ansåg att de två frågorna saknade 

relevans. Vissa språkliga förändringar gjordes också. 

 

Enkäten som användes som grund till studien hade tidigare används inom den operativa 

verksamheten i Norrbottens läns landsting, då med ett likande syfte som i denna studie. 

Enkäten var inte ett validerat instrument det vill säga, bevisar att metoden uppfyller ställda 

krav efter fastställda analytiska kravspecifikationer. När svaren från enkäten skulle föras in i 

statistikprogrammet SPSS version 19, märkes det att enkäten ej var utformad för programmet 

eller validerad. Eftersom enkätfrågorna saknade numeriska svar eller graderingar som lätt 

kunde översättas till numeriska svar försvårades inmatningen av enkäterna och arbetet i SPSS 

tog lång tid. Vidare beskriver Polit och Beck (2012) att validitet rör frågan om forskaren 

mäter det som syftet till studien avser att mäta. Om en validerad och tidigare beprövad enkät 

hade använts till studien kan det vara möjligt att ett annat svar kan ha uppkommit. Vid 

kvantitativa undersökningar är den grundläggande vitsen att resultatet ska vara 

generaliserbart. Det blir svårt att få ett generaliserbart resultat till denna studie då både 

validiteten och reliabiliteten är låg. Vid högre svarsfrekvens hade det kanske varit möjligt att 

säga att resultatet i studien är generaliserbart, men som fallet nu är med stora bortfall så kan vi 

ej säga att resultatet är generaliserbart. Patel och Davidson (2003) menar att det alltid är en 

variabel som studeras vid en kvantitativ studie. Det studerade materialet bör matas in i ett 

dataprogram som också används till analysen av arbetet. Vi använde oss av 

statistikprogrammet SPSS version 19 vid analys av enkäterna. Vilket är et validerat 

instrument som med fördel kan användas vid statistiska analyser. Med hjälp av programmet 

kunde vi mata in information från våra enkäter samt sortera ut information. SPSS var till stor 

hjälp när variabler skulle ställas mot varandra i korstabeller. 

 

 

Slutsats och implikation 

I resultatet i denna studie framkom att kvinnor erhåller postoperativ smärtlindring i högre 

utsträckning än män, trotts detta så finns ingen skillnad i hur patienter skattar sin smärta enligt 

VAS-skalan. Ej heller utifrån ålder ASA-klassifikation eller operationstyp. Smärta är en 

subjektiv upplevelse och kan därför upplevas på olika sätt hos olika individer, detta utan 
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betydelse av kön, ålder, ASA-klassifikation eller operationstyp. Alltså är det viktigt att 

intensivvårdssjuksköterskor bemöter alla patienter som unika individer och behandlar dem 

individuellt. Vidare så visar studien på vilka omvårdnadsåtgärder som 

intensivvårdssjuksköterskor utför i smärtlindrande syfte. Endast 39 % av patienterna fick 

möjlighet att skatta sin smärta med hjälp av VAS-skalan.. Det försvårar uppföljningen av 

smärtupplevelsen utifrån gjorda interventioner om inget utgångsläge finnsInom den 

perioperativa sjukvården ligger fokus ofta på medicinska åtgärder så som givna läkemedel. 

Naturligtvis är detta av stor vikt men författarna undrar ändå om sjuksköterskor själva tänker 

på vilken betydelse de olika omvårdnadshandlingarna kan ha för patienten. I denna studie 

fanns till exempel statistisk signifikans för att sjuksköterskorna använde sig av bäddning av 

säng, medan de inte fanns signifikans för att de hjälpte patienterna med lägesändringar, trots 

att bäddning av säng borde medföra att patienten samtidigt fick åtminstone någon form av 

ändrat läge. Författarna kan tänka sig att välutbildade intensivvårdssjuksköterskor med lång 

erfarenhet har goda kunskaper om läkemedel som smärtbehandling och behöver därför inte 

fokusera på enbart detta utan kan parallellt med läkemedelsbehandling genomföra olika 

omvårdnadshandlingar. Dock är det viktigt att medvetandegöra betydelsen som 

omvårdnadshandlingar har. 

Då denna studie beskriver åtgärder för att minska postoperativ smärta samt 

omvårdnadshandlingar som intensivvårdssjuksköterskor utför i ett smärtlindrande syfte tror 

författarna att studien kan användas som ett hjälpmedel inom den postoperativa vården, detta 

för att minska patienters smärta. 

Förslag på vidare forskning 

Det hade varit av intresse att studera ett resultat från en likande studie men med en större 

urvalsgrupp. Detta för att se om denna studies bortfall påverkade resultatet. Vidare förslag på 

forskning är en kvalitativ studie där forskaren tillfrågar kvinnor och män om deras upplevelse 

av den postoperativa vården samt hur de själva upplever sin smärta. Detta då vår studie har 

visat att patienten alltför sällan tillfrågas om hur de skattar sin smärta. 
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Bilaga 1 

 

Studie om patienters postoperativa smärta samt omvårdnadsåtgärder som utförs av 

hälso- och sjukvårdspersonal under den postoperativa vården. 

 

Fråga 1-8 ifylles av anestesisjuksöterska på operation 

Datum: 

 

1. Kön 

☐   Man 

☐   Kvinna 

 

2. ASA klassifikation 

☐   ASA I. 

☐   ASA II  

☐   ASA III 

 

3. Patientens ålder 

☐   20-39 år                                          

☐   40-49 år 

☐   50-59 år 

☐   60-69 år 

☐   70-79 år 

☐   80-99 år 

 

4.  Patienten har opererat 

☐   Knä 

☐   Höft 
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5. Har patienten erhållit premedicinering? 

☐   Ja 

☐   Nej 

Om JA på ovanstående fråga, vilka läkemedel och hur stor dos är givet av varje läkemedel? 

 

 

6. Vilken anestesiform har patienten erhållit? 

☐   Generell anestesi 

Vilka läkemedel och hur stor dos är givet av varje läkemedel? 

 

☐   Regional anestesi 

Vilka läkemedel och hur stor dos är givet av varje läkemedel? 

 

 

7. Om REGIONAL ANESTESI är given har då patienten erhållit kvarvarande epiduralkateter?  

☐   JA 

☐   NEJ 

 

8. Har patienten erhållit LIA (Lokal InfiltrationsAnalgesi)? 

☐   JA 

☐   NEJ 

Om NEJ på ovanstående fråga, vilken anledning finns till detta? 

 

 

 

Övriga kommentarer från operation:  
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Fråga 9-15 ifylles av intensivvårdssjuksköterska på postop. 

 

 

9. Om patienten har kvarvarande EPIDURALKATETER vid ankomst till postop, är några 

läkemedel i denna givna? 

☐   JA 

☐   NEJ 

☐   Patienten har EJ kvarvarande spinalkateter 

Om JA på ovanstående fråga, vilka läkemedel och hur stor dos är givet av varje läkemedel samt 

administreringssätt? 

 

 

10.  Har patienten erhållit smärtlindring under vårdtiden på postop? 

☐   JA 

☐   NEJ 

Om JA på ovanstående fråga, vilka läkemedel och hur stor dos är givet av varje läkemedel samt 

administreringssätt? 

 

 

11. Har patienten erhållit Femoralisblockad under vårdtiden på postop?  

☐   JA 

☐   NEJ 

 

12. Har patienten erhållit antiemetika under vårdtiden på postop? 

☐   JA 

☐   NEJ 

Om JA på ovanstående fråga, vilka läkemedel och hur stor dos är givet av varje läkemedel samt 

administreringssätt? 
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13. Användes VAS-skalan (Visuell analog skala) ELLER annan likanande smärtskattningsskala 

för att skatta pateientens smärta? 

☐   JA 

☐   NEJ 

Om JA på ovanstående fråga, hur skattade då patientens sin smärta under tiden på postop? 

 

 

14. Har patienten erhållit Iceband? 

☐   JA 

☐   NEJ 

 

15. Omvårdnadsinterventioner som utförts med patienten. Fyll i de som utförts under vårdtiden. 

☐   Samtal med patienten 

☐   Lägesändringar i sängen 

☐   Bäddat i sängen 

☐   Lagt till täcken/tagit bort täcken för att normotemperera patienten 

☐   Givit patienten något ät-/drickbart 

☐   Hjälpt patienten med dennes hygien 

☐   Annan omvårdandsintervention 

Om ANNAN OMVÅRDNADSINTERVENTION valts, beskriv då denna. 

 

 

 

Övriga kommentarer till studien:  

 

 

 



30 
 

Inskriven postop  Datum  Tid  

Utskriven postop  Datum   Tid 
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Luleå tekniska universitet                                                                                  Bilaga 2 

Institutionen för hälsovetenskap 

Avdelning för omvårdnad 

 

 

Förfrågan om genomförande och förmedlande av deltagande i enkätstudie 

 

Dagligen genomförs ett flertal ortopedkirurgiska ingrepp på sjukhus runt om landet. Detta 

medför att intensivvårdssjuksköterskor ofta träffar dessa patienter på den postoperativa 

avdelningen. Det har framkommit att det är skillnad i smärtupplevelse mellan patienter som 

fått generell respektive regional anestesi vid ortopedisk kirurgi. Syftet med denna studie är att 

undersöka om det finns skillnad i postoperativ smärtupplevelse hos patienter som genomgått 

ortopedisk kirurgi beroende på om generell- eller regional anestesi genomförts samt vilka 

omvårdnadsåtgärder som utförts i smärtlindrande syfte. 

 

Vi vill med detta informationsbrev fråga dig om tillåtelse att få genomföra denna studie vid 

din klinik/enhet samt att vara oss behjälplig att vidareförmedla vår förfrågan till 

intensivvårdssjuksköterskor som i sitt dagliga arbete träffar dessa patienter på den 

postoperativa avdelningen. Vi ska i vårt examensarbete göra en kvantitativ studie med en 

enkät. Varje sjuksköterska använder enkäten i sitt postoperativa arbete i mötet med patienten. 

Enkäten ska börja fyllas i av anestesisjuksköterskan under operationen och följa patienten till 

den postoperativa avdelningen, där sjuksköterskan som arbetar där fortsätter fylla i. Enkäten 

ska endast fyllas i en gång per patient, dvs samma enkät följer patienten även om det är två 

olika sjuksköterskor som besvarar i den. Totalt behöver vi ca 30 enkäter från din klinik/enhet. 

Enkäten innehåller ej uppgifter eller frågor om enskilda patienters identitet. Resultatet 

kommer att sammanställas på så sätt att ingen identitet hos patient eller sjuksköterska, 
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arbetsplats och ort kommer att finnas. Deltagandet är helt frivilligt och kan när som helst 

avbrytas utan att några skäl behöver anges. 

Vid funderingar, kontakta gärna någon av oss eller vår handledare. 

Med vänlig hälsning 

 

 

Leg sjuksköterska, student Cecilia Lantto           Leg sjuksköterska, student Emelie Sandberg 

Tel: 070-6006124              Tel: 070-6881341 

ceclan-9@student.ltu.se              emesan-7@student.ltu.se 

 

                                                                      

Handledare: Biträdande professor, Lisa Skär 

Luleå tekniska universitet, 0920-491000 vx, lisa.skar@ltu.se 
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Luleå tekniska universitet                                                                                  Bilaga 3 

Institutionen för hälsovetenskap 

Avdelning för omvårdnad 

 

 

Förfrågan om deltagande i enkätstudie 

 

Dagligen genomförs ett flertal ortopedkirurgiska ingrepp på sjukhus runt om landet. Detta 

medför att intensivvårdssjuksköterskor ofta träffar dessa patienter på den postoperativa 

avdelningen. Det har framkommit att det är skillnad i smärtupplevelse mellan patienter som 

fått generell respektive regional anestesi vid ortopedisk kirurgi av knä eller höft. Syftet med 

denna studie är att undersöka om det finns skillnad i postoperativ smärtupplevelse hos 

patienter som genomgått ortopedisk kirurgi beroende på om generell- eller regional anestesi 

genomförts samt vilka omvårdnadsåtgärder som utförts i smärtlindrande syfte. 

 

Vi vill med detta informationsbrev fråga dig som i ditt dagliga arbete träffar dessa patienter på 

den postoperativa avdelningen om deltagande i denna studie. Vi ska i vårt examensarbete göra 

en kvantitativ studie med en enkät. Ett deltagande innebär att du som sjuksköterska använder 

enkäten i ditt postoperativa arbete i mötet med patienten. Enkäten ska börja fyllas i av 

anestesisjuksköterskan under operationen och följa patienten till den postoperativa 

avdelningen, där sjuksköterskan som arbetar där fortsätter fylla i. Enkäten ska endast fyllas i 

en gång per patient, dvs samma enkät följer patienten även om det är två olika sjuksköterskor 

som besvarar i den. Totalt behöver vi ca 30 enkäter från din klinik/enhet. Enkäten innehåller 

ej uppgifter eller frågor om enskilda patienters identitet. Resultatet kommer att sammanställas 

på så sätt att ingen identitet hos patient eller sjuksköterska, arbetsplats och ort kommer att 

finnas. Deltagandet är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att några skäl behöver 

anges. 
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Alla besvarade enkäter läggs i bifogat frankerade samlingskuvert och skickas åter till 

författarna senast 2013-03-20.  

 

 

Vid funderingar, kontakta gärna någon av oss eller vår handledare. 

Med vänlig hälsning 

 

 

Leg sjuksköterska, student Cecilia Lantto           Leg sjuksköterska, student Emelie Sandberg 

Tel: 070-6006124              Tel: 070-6881341 

ceclan-9@student.ltu.se              emesan-7@student.ltu.se 

 

                                                                      

Handledare: Biträdande professor, Lisa Skär 

Luleå tekniska universitet, 0920-491000 vx, lisa.skar@ltu.se 

 

 

 

 

mailto:ceclan-9@student.ltu.se
mailto:emesan-7@student.ltu.se

