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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Smärta är en subjektiv känsla där varje individ lär sig betydelsen av ordet genom 

egna erfarenheter. Smärta är något nästan alla upplever efter ett kirurgiskt ingrepp och där 

otillräcklig smärtlindring i den akuta fasen kan leda till svåra komplikationer vilket skapar 

lidande för patienten samt stora samhällsekonomiska kostnader. 

Syfte: Att beskriva patienters upplevelse av postoperativ smärtbehandling. 

Metod: Litteraturstudie med deskriptiv design av 11 kvalitativa originalartiklar från 

databaserna PubMed, CINAHL och PsycINFO vars innehåll analyserades i fem steg. 

Resultat: Patienter var överlag tillfredsställda trots smärta. Det fanns delade åsikter om nyttan 

av NRS (numerisk skala). Patienter hade en rad föreställningar om läkemedel som ledde dem 

till att undvika analgetika. Information ansågs vara huvudsakligen hjälpsamt, framför allt 

skriftlig, dock upplevde patienter att informationen var bristfällig. Attityd, tillit och 

kommunikation spelade en viktig roll för relationen mellan personal och patient. Patienter 

som genomgått dagkirurgi och behandlade sin smärta ensamma i hemmet med mycket 

begränsad kontakt med vårdpersonal, upplevde svårigheter att ta beslut och följa sin 

smärtbehandlingsplan. Patienter uppskattade att bli inkluderade och delaktiga i sin vård, även 

om det kunde upplevas som en börda, och tog många egna initiativ och egna strategier under 

sin behandling, ofta för att slippa använda analgetika. Tidigare erfarenheter var också något 

som ofta hjälpte patienter i deras smärtbehandling. 

Slutsats: Patienter var ofta nöjda med sin smärtbehandling trots att de fortfarande upplevde 

smärta, viktigast för att uppnå detta var en känsla av trygghet. Viktiga faktorer för detta var 

utförlig skriftlig och upprepad information om smärta, smärtbehandling och analgetika samt 

ett gott, professionellt, inkluderande och individanpassat bemötande från vårdpersonalen. 

Brister inom dessa områden ledde till oro och rädsla för det okända, vilket försvårade 

smärtupplevelsen. Patienter upplevde sällan fullgod smärtlindring.  

 

Nyckelord: Postoperativ vård, postoperativ smärta, smärtbehandling, upplevelse, lidande.



 

 

ABSTRACT 

Background: Pain is a subjective feeling where each individual learns the meaning of the 

word through their own experiences. Pain is something almost everyone experiences after a 

surgical procedure and where insufficient pain relief in the acute phase can lead to severe 

complications, which creates suffering for the patient and large socio-economic costs. 

Aim: To describe patients' experience of postoperative pain management. 

Method: Literature review with descriptive design of 11 qualitative original articles from the 

databases PubMed, CINAHL and PsycINFO whose contents were analyzed in five steps.. 

Result: Patients were generally satisfied despite pain. There were different opinions about the 

benefits of the NRS (numeric rating scale). Patients had a number of conceptions about drugs 

that led them to avoid analgesics. Information was considered to be mainly helpful, especially 

written, however patients felt that the information was deficient. Attitude, trust and 

communication played an important role in the relationship between staff and patient. Patients 

who underwent day surgery and treated their pain alone in the home with very limited contact 

with health care professionals experienced difficulties in making decisions and following their 

pain management plan. Patients appreciated being included and involved in their care, 

although it could be perceived as a burden, and took many own initiatives and strategies 

during their treatment, often to avoid using analgesics. Previous experience was also 

something that often helped patients in their pain management. 

Conclusion: Patients were often satisfied with their pain management even though they were 

still experiencing pain, most important to achieve this was a peace of mind. Important factors 

for this were detailed written and repeated information about pain, pain treatment and 

analgesics as well as a good, professional, inclusive and individualized response from the care 

staff. Deficiencies in these areas led to worrying and fear of the unknown, which made the 

pain experience more difficult. Patients rarely experienced adequate pain relief. 

 

Keywords: Postoperative care, postoperative pain, pain management, experience, suffering.
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BAKGRUND 

Begreppsdefinitioner 

Smärta 

Definitionen av smärta enligt International Association for the Study of Pain (IASP) reviderad 

2008, är “Smärta är en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med 

vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada [...] Smärta är alltid subjektiv. Varje 

individ lär sig betydelsen av ordet genom egna erfarenheter av vävnadsskada tidigt i livet” 

(Werner, 2010). Smärtan är med andra ord individberoende och ingen annan än patienten 

själv kan beskriva sin smärta, vilket lägger ett stort ansvar på sjuksköterskan att identifiera 

och behandla den akuta smärtan (Courtenay & Carey, 2008). 

 

Smärtbehandling 

I föreliggande uppsats avses med smärtbehandling allt som vårdpersonal aktivt gör i syfte att 

lindra, förebygga eller hjälpa patienten att hantera sin smärta: dels direkta åtgärder såsom 

analgetika och lägesändringar men även mer indirekta åtgärder såsom att finnas nära 

patienterna, att tala med dem, informera och inge trygghet. Smärtskattningen har i 

föreliggande uppsats en central roll i smärtbehandlingsbegreppet som det verktyg varpå alla 

åtgärder grundar sig. Inom begreppet ryms även alla de strategier och egenvård som patienten 

själv använder sig av i syfte att lindra, förebygga eller hantera sin smärta. 

 

Olika typer av smärta 

Det finns olika typer av smärta och dessa kan delas in i fyra grupper: nociceptiv smärta, 

neuropatisk smärta, smärta av oklar orsak och psykogen smärta. De behandlas och upplevs 

olika samt att smärtan kan klassas som akut eller långvarig beroende på tidsaspekten 

(Berntzen, Danielsen & Almås, 2011; Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 

2010). 

 

Nociceptiv smärta är vanligtvis akut och framkommer t.ex. vid fysiskt trauma, tillväxt av 

cancertumörer och vid aktiva skov av reumatiska tillstånd. Vid nociceptiv smärta aktiveras 

smärtreceptorer av smärtframkallande substanser, hög temperatur eller kraftigt tryck. 

Nociceptiv smärta kan delas in i visceral smärta och somatisk smärta. Visceral smärta 

kommer från kroppens inre organ och somatisk smärta uppstår vid skador på hud eller skelett. 

Neuropatisk smärta innebär att det finns en skada eller dysfunktion i det perifera eller det 
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centrala nervsystemet. Detta kan uppstå efter skador till följd av t.ex. kirurgi, strålning, stroke, 

amputationer samt vid sjukdomar som multipel skleros (Berntzen et al., 2011; Ellison 2017). 

Psykogen smärta innebär smärta som symtom till någon psykisk sjukdom eller störning (Bair, 

Robinson, Katon & Kroenke, 2003). För att smärtan ska vara psykogen måste den psykiska 

störningen ha kommit först, vilket kan vara svårt att bedöma (Larsson, 2013). Smärta av oklar 

orsak omfattar den smärta som patienten har när det inte finns en verifierbar vävnadsskada 

eller psykisk sjukdom som skulle kunna vara orsaken till smärtan. Det som är utmärkande för 

den akuta smärtan är att den är tillfällig och inte varar längre än tre månader, samt att den 

avtar när orsaken har läkts. Den uppstår vid t.ex. akuta vävnadsskador, frakturer, kirurgi, 

brännskador eller förlossning. Långvarig smärta innebär en smärta som har pågått i minst tre 

månader och som inte kan övergå av sig själv. Den långvariga smärtan kan bero på olyckor, 

kirurgiska ingrepp, långvariga sjukdomstillstånd samt smärta av oklar orsak. En akut smärta 

kan övergå till långvarig smärta om den förblir otillräckligt behandlad (Berntzen et al., 2011; 

SBU, 2010). 

 

Postoperativ smärta 

Smärta är en förväntad konsekvens av all kirurgi. Den postoperativa smärtan är nociceptiv 

och akut. I en litteraturöversikt över studier gjorda i USA på patienter som opererats både 

inom sluten- samt öppenvård visades att 82 % uppgav smärta postoperativt, där 39 % skattade 

svår- till extrem smärta. Efter utskrivning från respektive enhet uppgav 75 % av patienterna 

smärta, där 29 % skattade svår- till extrem smärta (Apfelbaum, Chen, Mehta & Gan, 2003). 

Det framkom även att patienter utvecklade långvarig smärta efter operationer, där 28 % av 

höftplastikoperationer och 18 % av knäplastikoperationer ledde till långvarig smärta 

(Morrison, Flanagan, Fischberg, Cintron & Siu, 2009). Långvarig smärta innebär ett stort 

lidande för patienten. Den kan enkelt förebyggas genom god smärtbehandling i det akuta 

skedet (Hall-Lord & Jakobsson, 2013). Därutöver är långvarig smärta en vanlig orsak till att 

patienter söker vård (Andersson, Ejlertsson, Leden & Schersten, 1999), vilket gör det till en 

stor samhällsekonomisk kostnad som SBU skattade till ungefär 87,5 miljarder kronor år 2003 

(SBU, 2010). 

 

Komplikationer till postoperativ smärta 

Anestesi och kirurgiska ingrepp är en stor belastning för kroppen, där lungor och hjärta är 

särskilt utsatta för komplikationer. Postoperativ smärta får ofta patienter att ligga stilla samt 

att andas ytligt vilket gör att komplikationer kan uppkomma, såsom atelektaser, pneumonier, 
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trycksår, lungembolier och djup ventrombos. Prevention av dessa kan ske med hjälp av god 

smärtbehandling, där det är viktigt att uppmärksamma smärtan postoperativt för att på så sett 

möjliggöra tidig mobilisering (Zeitz, McCutcheon & Albrecht, 2004). Detta medför i sin tur 

mindre lidande för patienten samt en minskad kostnad för samhället i form av kortare 

vårdtider och minskat behov av sjukskrivningar för patienterna (Kaboli et al., 2012; Sud et al., 

2017). Tidigare forskning har visat att patienter upplever stress, ångest, depression och 

bristande moral i samband med obehandlad postoperativ smärta (Hutchison, 2007). All smärta 

leder till emotionella reaktioner såsom oro, rädsla, ilska, irritation, frustration, depressivitet 

och ibland även skuldkänslor. Dessa reaktioner påverkar i sin tur patientens upplevelse av 

smärtan. Exempelvis kan rädsla, oro och ilska resultera i att patienten upplever smärtan 

starkare genom att fokusera mer på den (Gatchel, Peng, Peters, Fuchs & Turk, 2007; 

Haegerstam, 2002; Peters, Vlaeyen & Weber, 2005). 

 

Bedömning av smärta 

Det finns många sätt att bedöma en patients smärta. Det vanligaste är att vårdpersonalen 

frågar patienten om sin smärta kombinerat med en klinisk bedömning av bland annat 

patientens utseende, ansiktsuttryck och röstläge. Här spelar faktorer som vårdpersonalens 

utbildningsnivå och kliniska erfarenhet in och vårdpersonal bedömer ofta patientens smärta 

något olika (Bååth, 2008). En viktig aspekt för att uppnå en god och konsekvent 

smärtbehandling, som vårdpersonalen ofta brister i (Dihle, Bjølseth & Helseth, 2006), är att 

använda fastställda bedömningsinstrument för bedömningen av patientens smärta samt 

dokumentera detta i patientjournalen (Eid & Bucknall, 2008; Idvall & Berg, 2008). Vid 

postoperativ smärta används oftast skattningsskalorna VAS (visuell analog skala) och NRS 

(Hall-Lord & Jakobsson, 2013). VAS är en 10 cm lång linje som går från ingen smärta till 

värsta tänkbara smärta. Patienten skattar sin smärtintensitet genom att placera en markör eller 

punkt var som helst på skalan, varpå vårdpersonalen kan läsa ut en siffra från 0 till 10 på 

skalans baksida. NRS är en variant av VAS som är graderad med siffrorna 0 till 10 så att 

patienten själv får uppge nivån på smärtintensiteten i form av en siffra (Bergh, 2014). 

 

Omvårdnad vid smärtbehandling  

Ett av sjuksköterskans grundläggande ansvarsområden är att lindra lidande. Smärta 

postoperativt innebär ett lidande för patienten, vilket gör smärtbehandlingen till ett 

grundläggande ansvarsområde (Svensk sjuksköterskeförening, 2014), där det finns en mängd 

olika behandlingsalternativ. Farmakologisk smärtbehandling har en central roll, medan icke 
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farmakologisk smärtbehandling finns som komplement. Det kan bland annat vara samtalsstöd, 

beröring, musik eller distraktion (Carr & Thomas, 1997). Bergh (2000) påpekar att patienter 

kan uppleva lindring av sin smärta genom att sjuksköterskan kommunicerar med patienten 

samt påbörjar en smärtanalys vilket resulterar i att patienten känner sig sedd och därmed får 

tillit till personalen. För att detta ska fungera krävs det att sjuksköterskan har en 

omvårdnadsplan för att behandla smärtan vidare genom någon av ovanstående metoder. 

Patienters upplevelse av smärtbehandling har i tidigare studier påverkats av tidigare 

personliga erfarenheter, av andras erfarenheter och åsikter samt av information. Patienter 

använder egna och närståendes strategier för att lindra sin smärta (Idvall, Bergqvist, 

Silverhjelm & Unosson, 2008; Leegaard, Nåden & Fagermoen, 2008). 

 

Teoretisk referensram 

Begreppen människa, miljö, hälsa och omvårdnad är ett metaparadigm som utgör 

värdegrunden för sjuksköterskans roll och arbete. Genom att etablera en tydlig referensram i 

form av en omvårdnadsteori med klara definitioner av dessa fyra konsensusbegrepp fås bättre 

förutsättningar att på ett strukturerat och konsekvent sätt resonera kring omvårdnadsarbetet 

(Bidstrup Jörgensen, 2012). I detta arbete kommer Joyce Travelbees omvårdnadsteori att 

användas som referensram. 

 

Joyce Travelbees omvårdnadsteori 

Grunden till denna omvårdnadsteori bygger på den mellanmänskliga relationen där en god 

omvårdnad förutsätter att sjuksköterskan och patienten utvecklar en jämbördig relation med 

empati, sympati och tillit. Då föreliggande uppsats handlar om patientens upplevelse av 

smärtbehandling så fås en stark och naturlig anknytning till Travelbees omvårdnadsteori som 

betonar patientens subjektiva upplevelse av sitt lidande, sin hälsa och av sin omvårdnad och 

behandling (Travelbee, 1971).  

 

Människa & miljö 

Travelbee ställer sig emot kategoriseringar i roller såsom “patient” och “sjuksköterska” och 

menar att varje enskild person är en unik individ som är omöjlig att ersätta. Människan 

kommer någon gång i livet att uppleva lidande, detta är en allmänmänsklig och oundviklig 

upplevelse. Lidande kan exempelvis vara smärta och oro, som ofta hänger ihop och påverkar 

varandra. Varje person kommer dock att uppleva lidandet på ett unikt sätt. Travelbees 
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omvårdnadsteori beskriver relativt litet om miljön, dock lyfts vikten av den enskildes kultur 

fram för dennes upplevelse av sitt lidande (Travelbee, 1971). 

 

Hälsa 

Travelbee vill hålla patientens subjektiva upplevelse av hälsa i fokus, t.ex. kan en människa 

uppleva sin hälsa som god trots att hen objektivt sett är sjuk och tvärtom kan en människa 

uppleva sig som sjuk trots en medicinskt objektiv god hälsa. Omvårdnaden ska sålunda 

baseras på patientens individuella upplevelse av lidande snarare än objektiva bedömningar 

och diagnoser (Travelbee, 1971). 

 

Omvårdnad 

Enligt Travelbee är omvårdnad en mellanmänsklig process där en individ (sjuksköterskan) 

hjälper en annan individ eller grupp med att förebygga, behandla och hantera ohälsa och 

lidande. Denna mellanmänskliga process kan bara lyckas om sjuksköterska och patient kan 

kliva ur sina roller och mötas som unika individer och bygga upp en personlig relation. 

Travelbee beskriver fem steg som behöver fullbordas för att skapa en sådan relation: det 

första mötet - framväxt av identiteter - empati - sympati - och slutligen etablerande av 

ömsesidig förståelse och kontakt (Travelbee, 1971). Detta stämmer väl överens med 

föreliggande uppsats definition av smärtbehandlingsbegreppet. 

 

Efter ett antal möten börjar en mellanmänsklig relation ta sin form. För att nå vidare i 

relationen behöver sjuksköterskan först få tillfälle att känna empati för sin patient, vilket 

innebär en djupare förståelse av det psykologiska tillstånd som denne befinner sig i under en 

specifik situation eller ögonblick. Detta förutsätter att sjuksköterskan på något plan kan 

relatera till patientens upplevelse och erfarenhet. Empati kan sedan utvecklas till sympati, 

vilket enligt Travelbee är en inställning som bygger på empati men med det tillägget att 

sjuksköterskan förutom att förstå patientens lidande även vill göra något aktivt för att hjälpa 

patienten. Slutligen når relationen så sitt sista steg, etablerande av ömsesidig förståelse och 

kontakt, när båda parter upplever att sjuksköterskan på riktigt hjälper patienten. Patienten 

uppfattar att sjuksköterskan har den kompetens som krävs, är pålitlig och välvillig (Travelbee, 

1971). 
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Problemformulering 

En effektiv och ändamålsenlig smärtbehandling är en stor och viktig utmaning, speciellt inom 

postoperativ vård där smärta är en förväntad konsekvens för alla patienter och en central del i 

omvårdnaden (Allvin, 2013). Postoperativ smärta ska behandlas omgående, dels för 

patientens välbefinnande i stunden och dels för att en bristfälligt behandlad akut smärta med 

tiden kan övergå i ett långvarigt smärtsyndrom (Hall-Lord & Jakobsson, 2013). En av de 

viktigaste friskfaktorerna för att främja en så snabb och komplikationsfri återhämtning som 

möjligt är en tidig mobilisering. Smärta utgör det största hindret för en tidig mobilisering och 

är därmed den viktigaste delen i vården ur rehabiliteringssynpunkt (Liu & Wu, 2007).  

 

Medicinska kvalitetsrådet (2001) i Sverige samt internationella organisationer såsom 

American Pain Society (1991) är överens om att kvalitetsmålet för postoperativ smärta är att 

en systematisk bedömning av patientens smärtstatus ska ligga till grund för en individuellt 

anpassad och evidensbaserad smärtbehandling. Trots dessa riktlinjer har det påvisats brister i 

den postoperativa smärtbehandlingen och smärtskattningen (Allvin, 2013), samt att 

patienternas uppskattande av smärta ej har minskat (Manias, Bucknall & Botti, 2005). Det är 

av intresse att undersöka detta område för att finna förbättringsområden. 

 

Syfte 

Att beskriva patienters upplevelse av postoperativ smärtbehandling. 

 

Frågeställning 

Hur upplever patienter sin postoperativa smärtbehandling? 

 

METOD 

Design 

För att besvara syftet gjordes studien som en litteraturstudie med deskriptiv design av 

kvalitativa vetenskapliga originalartiklar. Detta är lämpligt för att få en översikt av befintlig 

forskning (Polit & Beck, 2017).  
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Sökstrategi 

Urval 

I denna studie användes databaserna för omvårdnadsvetenskap: CINAHL och PubMed 

(Friberg, 2012) samt PsycINFO. Fri tillgång till dessa databaser erhölls genom Uppsala 

Universitetsbiblioteks elektroniska prenumerationer. De sökord som användes i både 

PubMed, CINAHL och PsycINFO var: Patients Experiences, Postoperative Pain, 

Postoperative, Pain Management, Surgery, Pain. Relevanta artiklar sållades sedan fram med 

hjälp av inklusion- och exklusionskriterierna, se i tabell 1.  

 

Tillvägagångssätt 

De sökord och filter som användes samt resultatet av litteratursökningen redovisas i tabell 2. 

Samtliga titlar som kom fram vid sökningarna lästes och sållades ut efter relevans gentemot 

syftet. Därefter lästes abstracs på de titlar som kunde stämma in på syftet. De abstracs som 

sedan passade in på syftet lästes i fulltext, där de artiklar vars innehåll passade in på syftet 

sedan valdes ut, vilket resulterade i 11 artiklar som därefter kvalitetsgranskades. 

 

Tabell 1. Inklusions- och exklusionskriterier 

 

 

 

 

 

 

Inklusionskriterier Exklusionskriterier 

Kvalitativa studier Kvantitativa studier 

Studier utförda på patienter >18 år Studier utförda på patienter <18 år 

Artiklar publicerade efter 2009 Artiklar publicerade innan 2009 

Etiskt granskade Ej etiskt granskade 

Uppfyller studiens syfte Uppfyller ej studiens syfte 

Vetenskapliga originalartiklar Reviews 

Artiklar skrivna på svenska/engelska Artiklar ej skrivna på svenska/engelska 

Hög eller medelhög kvalitet i SBU:s granskningsmall Låg kvalitet i SBU:s granskningsmall 
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Tabell 2. Resultat av litteratursökning 

Datum 

Databas 

Sökord Filter Antal 

sökträffar 

Lästa 

abstracts 

Lästa 

artiklar 

Utvalda 

artiklar 

17/9 - 19 

CINAHL 

postoperative pain (AB) 

AND pain management 

(AB) AND patients’ 

experiences (AB) 

2009–2019, English 

+ Swedish, All adult 

110 28 6 3 

23/9 - 19 

CINAHL 

surgery (AB) AND pain 

(AB) 

2009–2019, English 

+ Swedish, All adult, 

Qualitative - best 

balance 

153 16 3 0 

17/9 - 19 

PubMed 

patients experiences AND 

postoperative pain 

10 years, Humans, 

English + Swedish, 

Adult 19+ years 

184 10 4 3 

18/9 - 19 

PubMed 

patients experiences AND 

postoperative AND pain 

management 

10 years, Humans, 

English + Swedish, 

Adult 19+ years 

46 6 0 0 

20/9 - 19 

PsycINFO 

postoperative pain (AB) 

AND pain management 

(AB) AND patients’ 

experiences (AB) 

2009–2019, English 

+ Swedish, >18 years 

old 

39 21 4 2 

23/9 - 19 

PsycINFO 

surgery (AB) AND pain 

management (AB) AND 

patients’ experiences (AB) 

2009–2019, English 

+ Swedish, >18 years 

old 

41 9 2 2 

23/9 - 19 

PsycINFO 

surgery (AB) AND pain 

(AB) 

2009–2019, English 

+ Swedish, >18 years 

old, Qualitative study 

90 7 2 1 

 

Bearbetning & analys 

Kvalitetsanalys 

Artiklarna som valdes ut kvalitetsgranskades med hjälp av SBU:s granskningsmall för 

kvalitativa studier av patientupplevelser (SBU, 2014) enligt rekommendationer av Friberg 

(2012). Granskningsmallen innehåller totalt 21 frågor som berör olika aspekter av artiklarnas 

kvalitet, där varje “ja” resulterade i en poäng. Artiklar som fick ≥16 poäng, det vill säga över 

75%, bedömdes vara av hög kvalitet. Artiklar som fick 15–11 poäng, det vill säga över 50% 

men under 75%, bedömdes vara av medelhög kvalitet. Artiklar som fick ≤10 poäng, det vill 

säga under 50%, bedömdes vara av låg kvalitet. Artiklarna som höll en hög eller medelhög 

kvalitet inkluderades och dessa presenteras i en tabell, se bilaga 1. 
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Resultatanalys 

Det arbetssätt som rekommenderats av Friberg (2012) följdes och de utvalda vetenskapliga 

artiklarnas resultatdelar analyserades genom fem olika steg. I steg ett lästes alla utvalda 

artiklar av båda författarna. I samband med detta sammanfattades artiklarnas syften och 

resultat kortfattat, för att reducera informationen och plocka ut det väsentliga. I steg två 

identifierades nyckelfynd, det som framstod tydligast i artiklarnas resultat, och markerades i 

texterna. Fokus lades på resultatens likheter och skillnader samt huruvida de svarade på denna 

studies syfte. I steg tre sammanfattades studiernas syften och resultat i en tabell vilket gav 

struktur och gjorde det mer överskådligt samt möjligt att jämföra, se bilaga 1. Det fjärde 

steget var att identifiera och dokumentera likheter och skillnader i studiernas resultat och 

slutsatser med hjälp av tabellen i steg tre samt markeringar i texterna, därefter sorterades 

informationen under olika kategorier och subkategorier som blev till rubriker i denna studies 

resultatdel. Slutligen i steg fem presenterades den färdiga analysen i löpande text under de 

olika kategorierna. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Det viktiga med utarbetning med denna litteraturstudie som metod, var att artiklarna som 

användes hade genomgått en etisk prövning av en kvalificerad etikkommitté. De artiklar som 

inte beskrev att en etisk prövning skett uteslöts. Ur ett forskningsetiskt perspektiv var det även 

viktigt att följa de regler och riktlinjer som finns, där det bland annat är viktigt att forskningen 

sker med respekt för människovärdet, de mänskliga rättigheterna samt att de grundläggande 

friheterna alltid ska tas till hänsyn (CODEX, 2018). 
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RESULTAT  

Resultatet grundar sig på 11 kvalitativa artiklar där olika aspekter av patienters upplevelse av 

postoperativ smärtbehandling undersökts, varav sex artiklar bedömdes vara av hög kvalitet 

och fem artiklar av medelhög kvalitet, se bilaga 1. Granskningen av de utvalda artiklarna 

resulterade i sex kategorier och 17 subkategorier, se tabell 3. 

 

Tabell 3. Kategorier och subkategorier 

Kategorier Subkategorier 

Patienters (o)tillfredsställelse - Trygghet 

- Otillräcklig smärtlindring 

Smärtskattning med skattningsskala - Positiva aspekter 

- Negativa aspekter 

Läkemedelsbehandling - Barriärer till läkemedelsbehandling 

Information - Positiva aspekter av information 

- Svårigheter att minnas information 

- Brist på information 

Bemötande - Attityden hos vårdpersonalen 

- Tidsbrist 

- Kommunikation 

- Att tro på patienten 

- Att känna sig trygg med sin vårdpersonal 

- Lika vård 

Patienters delaktighet - Medverkan 

- Egna strategier 

- Tidigare erfarenheter 

 

Patienter förväntade sig smärta postoperativt och såg det som en oundviklig del i vården 

(Aziato & Adejumo, 2015; Eriksson, Wikström, Fridlund, Årestedt & Broström, 2016; 

Joelsson, Olsson & Jakobsson, 2010; Rejeh & Vaismoradi, 2010), där de inte förväntade sig 

total befrielse från smärta (Rejeh & Vaismoradi, 2010). Förväntningarna på vårdpersonalen 

var att de skulle ta hänsyn till patienters behov och önskemål för att på så sätt behandla 

smärtan effektivt samt behandla dem som unika individer (Eriksson et al., 2016; Rejeh & 

Vaismoradi, 2010; Shoqirat, 2014). De förväntade sig att vårdpersonalen skulle erbjuda dem 

information och mer smärtlindring utan att de skulle behöva be om det, samt att när smärta 

rapporterades så skulle smärtlindring ges direkt utan fördröjning (Eriksson et al., 2016; Rejeh 

& Vaismoradi, 2010; Shoqirat, 2014). 
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Patienters (o)tillfredsställelse 

Denna kategori avser patienters tillfredsställelse med sin smärtbehandling, vad det berodde på 

samt vilka mentala konsekvenser det kunde ha om smärtlindringen var otillräcklig. 

 

Trygghet 

Den postoperativa smärtbehandlingen beskrevs vara tillfredställande oberoende av om 

patienter fortfarande kände av smärta (Andersson, Otterstrom-Rydberg, & Karlsson, 2015; 

Angelini, Wijk, Brisby & Baranto, 2018; Aziato & Adejumo, 2015; Joelsson, Olsson & 

Jakobsson, 2010; Rejeh & Vaismoradi, 2010; Shoqirat, 2014). Bidragande orsaker till positiva 

känslor kring smärtbehandlingen var att vårdpersonalen var hjälpsam, förstående och vänlig 

samt uppmanade patienterna att kalla på dem om smärtan blev för stor, vilket gav en känsla av 

trygghet. Den eftersträvade känslan av trygghet var något som återkommande lyftes fram som 

en viktig förutsättning för att patienter skulle vara nöjda med sin smärtbehandling (Andersson 

et al., 2015; Angelini et al., 2018; Eriksson et al., 2014; Joelsson et al., 2010; Kaptain, 

Bregnballe & Dreyer, 2017; Older, Carr & Layzell, 2010; Rejeh & Vaismoradi, 2010).  

 

“I’m happy with the pain relief, they are so very kind and told me to call them if the pain becomes too 

much.” 

(Andersson et al., 2015, s 638) 

 

Otillräcklig smärtlindring 

Patienter kunde uppleva att smärtlindringen var otillräcklig, vilket hade en negativ påverkan 

på deras livskvalitet, sömn, vila, humör, koncentration och vardagliga aktiviteter (Andersson 

et al., 2015; Angelini et al., 2018; Shoqirat, 2014). Otillräcklig smärtlindring gjorde patienter 

rädda och oroliga för framtiden (Rejeh & Vaismoradi, 2010; Shoqirat, 2014). Oron var att bli 

beroende av andra och inte kunna ta hand om sig själva (Shoqirat, 2014), samt att inte kunna 

ta hand om sin familj genom att inte kunna arbeta vare sig i det egna hemmet eller på sin 

arbetsplats (Rejeh & Vaismoradi, 2010; Shoqirat, 2014). Allt detta hindrade patienter i sin 

rehabilitering (Andersson et al., 2015; Hovind, Bredal & Dihle, 2013). 

 

“I am afraid that in the future the pain in my knees will be much worse and turn into chronic and thus 

I will not be able to look after my family and do the shopping, washing and cooking.”  

(Shoqirat, 2014, s 613) 
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Smärtskattning med skattningsskala 

Denna kategori avser patienters upplevelser av att skatta sin smärta med en skattningsskala, 

vanligtvis NRS. 

 

Positiva aspekter 

Patienter ansåg att det var lättare att beskriva smärtan med en siffra i NRS än det skulle vara 

om de enbart beskrev sin smärta med ord då alla är olika individer och har olika ordförråd 

samt personligheter som påverkar ordvalet (Andersson et al., 2015; Eriksson et al., 2014). 

NRS ansågs vara ett värdefullt redskap för vårdpersonalen som hjälpte dem att behandla 

smärtan på ett professionellt och effektivt sätt samt underlättade vidarerapportering av 

patienternas smärta vid överlämningar (Eriksson et al., 2014). Patienter upplevde det som 

omtänksamt och av genuint intresse när vårdpersonal frågade om aktuell smärtnivå. De 

märkte att siffrorna de uppgivit även hade vidarerapporterats till vårdpersonalen i nästa skift 

och att högre poäng på NRS ledde till högre doser smärtlindring (Eriksson et al., 2014). 

 

“It's good actually. Not only like saying you've a lot of pain, it's a little clearer in some way.” 

(Eriksson et al., 2014, s 44) 

 

Negativa aspekter 

Att skatta smärtan med en siffra ansågs svårt på grund av att all smärta samt förståelsen av 

siffrorna är individuell (Angelini et al., 2018; Eriksson et al., 2014; Kaptain et al., 2017). Det 

upplevdes svårt att skilja mellan olika siffror och att föreställa sig värsta tänkbara smärta 

(Eriksson et al., 2014; Kaptain et al., 2017). Patienter kunde använda sig utav nummer 10 som 

en utgångspunkt och skattade sedan lägre när smärtnivån blev bättre (Kaptain et al., 2017). 

Det upplevdes ibland som svårt för patienter att sätta enbart en siffra på en smärta som kunde 

vara en helt ny upplevelse för dem och kunde bestå av flera olika nivåer med olika ursprung 

och intensitet (Eriksson et al., 2014; Kaptain et al., 2017). Patienter hade även svårt att förstå 

hur personalen använde sig utav de siffror som de uppgav (Eriksson et al., 2014; Eriksson et 

al., 2016) och tyckte att det skulle räcka med att säga huruvida de hade smärta eller inte 

(Eriksson et al., 2014; Kaptain et al., 2017). 

 

“Is it 6 or 8. . .or what is it? What’s the difference between 7 and 8? I don’t know, I think it is very 

difficult.” 

(Kaptain et al., 2017, s 2990) 
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Läkemedelsbehandling 

Denna kategori avser patienters upplevelser av den farmakologiska delen av sin behandling, 

begreppen läkemedel och analgetika används här synonymt och avser bland annat ibuprofen, 

paracetamol och olika opioider. 

 

Barriärer till läkemedelsbehandling 

Det var tydligt att patienter undvek att ta analgetika i den utsträckning som hade krävts för att 

ge en fullgod smärtlindring samt drog sig för att be om mer eller starkare analgetika (Angelini 

et al., 2018; Eriksson et al., 2014; Hovind et al., 2013; Older et al., 2010; Rejeh & 

Vaismoradi, 2010; Shoqirat, 2014). Patienter såg analgetika som en sista utväg, när de hade 

utstått så mycket smärta de kunde (Older et al., 2010). Detta hade många olika anledningar; 

patienter skämdes för att be om mer (Eriksson et al., 2014; Rejeh & Vaismoradi, 2010; 

Shoqirat, 2014), var rädda att utveckla ett beroende (Angelini et al., 2018; Older et al., 2010; 

Shoqirat, 2014) samt var rädda för biverkningar (Angelini et al., 2018; Eriksson et al., 2016; 

Hovind et al., 2013; Joelsson et al., 2010; Shoqirat, 2014). Rädsla för det okända var ett starkt 

skäl till att patienter undvek analgetika. De trodde att det kunde vara farligt att blanda 

läkemedel såsom paracetamol och ibuprofen, att läkemedel är onaturliga och skadliga 

kemikalier som de helst undviker att tillföra sin kropp samt att vissa analgetika, särskilt 

morfin, associerades med mycket allvarlig sjukdom såsom cancer (Older et al., 2010). 

 

“I think it comes down to fear at the end of the day doesn’t it? If you don’t know what is going to 

happen when you take something, then you panic and you don’t want to do it.” 

(Older et al., 2010, s 515) 

 

Information 

Denna kategori avser patienters upplevelser av den information som tillhandahölls av 

vårdpersonalen rörande och som en del av smärtbehandlingen, pre- och postoperativt. 

 

Positiva aspekter av information 

Information om smärta, smärtbehandling och sjukhusrutiner uppskattades (Andersson et al., 

2015; Angelini et al., 2018; Kaptain et al., 2017; Older et al., 2010; Rejeh & Vaismoradi, 

2010). Det ansågs öka patientens möjlighet att delta i smärtbehandlingen (Andersson et al., 

2015) och ingav en känsla av trygghet och kontroll hos patienter samt reducerade känslan av 

sårbarhet och den stress och lidande som det medför att inte veta (Andersson et al., 2015; 
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Angelini et al., 2018; Older et al., 2010; Rejeh & Vaismoradi, 2010). Särskilt hjälpsamt 

ansågs rådet om att be om smärtlindring i god tid för att undvika smärttoppar (Andersson et 

al., 2015), samt information om vad en viss typ av smärta beror på (Older et al., 2010). 

Patienter önskade en tydlig smärtbehandlingsplan samt möjlighet att ställa frågor om den 

(Andersson et al., 2015; Angelini et al., 2018; Kaptain et al., 2017; Rejeh & Vaismoradi, 

2010). 

 

“For me, being a control freak, it is important to get answers to my questions. Their answers give me 

confidence…”  

(Angelini et al., 2018, s 468) 

 

Svårigheter att minnas information 

Patienter som fick skriftlig information uppskattade att kunna läsa och söka upp svar på frågor 

även i efterhand (Andersson et al., 2015) medan patienter som enbart fick muntlig information 

upplevde att mängden information var svår att hantera, förstå och komma ihåg och kunde till 

och med påstå att de inte alls fått någon information (Andersson et al., 2015; Older et al., 

2010). Svårigheten att inta och minnas information kunde bero på biverkning av morfin 

(Angelini et al., 2018) eller bakomliggande sjukdom (Hovind et al., 2014). 

 

“It’s such a lot to absorb in all sorts of ways.” 

“I received all possible information in connection with admission but no information about pain 

treatment in the ward.” 

(Andersson et al., 2015, s 637) 

 

Brist på information 

Patienter upplevde att informationen var bristfällig (Andersson et al., 2015; Aziato & 

Adejumo, 2015; Eriksson et al., 2016; Hovind et al., 2013; Kaptain et al., 2017; Older et al., 

2010; Rejeh & Vaismoradi, 2010; Shoqirat, 2014), vilket ledde till rädsla för det okända 

(Older et al., 2010), allmän förvirring, oro, osäkerhet och frustration (Aziato & Adejumo, 

2015; Kaptain et al., 2017; Shoqirat, 2014). De upplevde att de inte visste hur mycket smärta 

de skulle utstå samt när de skulle be om smärtlindring (Aziato & Adejumo, 2015; Eriksson et 

al., 2016; Kaptain et al., 2017), vilken smärtlindring de kunde få (Aziato & Adejumo, 2015; 

Eriksson et al., 2016) och vilken typ av smärta som kunde uppstå (Hovind et al., 2013). 

Bristande information medförde kontraproduktiva föreställningar (Kaptain et al., 2017; Rejeh 
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& Vaismoradi, 2010) såsom att det var viktigt att ligga så still som möjligt under hela 

smärtbehandlingen (Kaptain et al., 2017). 

 

“They didn’t tell me what kind of drug, its effects or side-effects; I also don’t know what drugs they 

give me.” 

(Aziato & Adejumo, 2015, s 304)  

 

Bemötande 

Denna kategori avser patienters upplevelser av vårdpersonalens bemötande under 

behandlingen samt de konsekvenser det hade för smärtbehandlingen. 

 

Attityden hos vårdpersonalen 

Personalens attityd hade stor betydelse och patienter upplevde att smärtbehandlingen 

påverkades negativt om personalen var ohjälpsamma och negativa. Patienter upplevde att 

personalen förväntade sig att de skulle tåla höga nivåer av smärta postoperativt (Rejeh & 

Vaismoradi, 2010) och den negativa attityden fick patienter att känna sig som griniga och 

jobbiga vilket ledde till att de inte påkallade personal när de hade ont (Aziato & Adejumo, 

2015; Eriksson et al., 2016; Rejeh & Vaismoradi, 2010). Men när personal upplevdes som 

vänliga och hjälpsamma så underlättade det i den postoperativa smärtbehandlingen och 

patienter kände sig sedda och tyckte det var enklare att be om hjälp med smärtan (Andersson 

et al., 2015; Aziato & Adejumo, 2015; Eriksson et al., 2016; Joelsson et al., 2010). 

 

“You feel what attitude they have, if it feels good, then I take it for granted they want to help in the best 

way.” 

(Eriksson et al., 2016, s 30) 

 

Tidsbrist 

Den höga arbetsbelastningen gjorde att patienter ofta upplevde att vårdpersonalen hade ont 

om tid för varje individuell patient (Andersson et al., 2015; Angelini et al., 2018; Aziato & 

Adejumo, 2015; Eriksson et al., 2016; Rejeh & Vaismoradi, 2010). Patienter lade märke till 

att vårdpersonalen oftast bara tittade till dem väldigt snabbt och vid smärta skyndade de 

genom olika rutinåtgärder utan att ta sig tiden att sitta ned och lyssna på patientens 

beskrivningar och frågor (Eriksson et al., 2016; Rejeh & Vaismoradi, 2010). För att inte 

stressa, störa eller ta onödig tid från personalen drog sig patienter också för att kalla på dem 
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(Andersson et al., 2015; Angelini et al., 2018; Eriksson et al., 2016; Rejeh & Vaismoradi, 

2010). Ibland missade vårdpersonalen saker på grund av tidspressen, exempelvis att lägga 

fram ringklocka vilket fick patienter att känna sig otrygga (Angelini et al., 2018), eller att 

informera om smärtbehandling och analgetika vilket orsakade en känsla av ovisshet hos 

patienterna (Aziato & Adejumo, 2015). 

 

‘‘You feel—perhaps I should press the bell, no, I won’t, they shouldn’t have to come to me all the 

time.’’ 

(Andersson et al., 2015, s 638) 

 

Kommunikation 

Patienter uppgav att en fungerande kommunikation mellan dem och vårdpersonal spelade stor 

roll och att detta hjälpte med smärtbehandlingen. Vårdpersonalen ansågs vara lyhörd och 

uppmärksam vilket gjorde kontakten med dem lättare. Det upplevdes som positivt när 

vårdpersonal tog sig tid att svara på patienters frågor om smärtbehandlingen, vilket fick dem 

att känna sig sedda på ett patientcentrerat sätt (Angelini et al., 2018; Eriksson et al., 2014; 

Rejeh & Vaismoradi, 2010). Problem med kommunikationen från patienternas sida kunde 

bero på själva smärtans intensitet och svårighet, som gjorde det svårt att samla sig och finna 

ord för att beskriva smärtan för vårdpersonalen (Aziato & Adejumo, 2015; Eriksson et al., 

2016; Kaptain et al., 2017). Påverkan av analgetika kunde också försvåra kommunikationen, 

då patienter kände sig drogade och sömniga vilket gjorde det svårt att föra en konversation 

(Eriksson et al., 2016; Kaptain et al., 2017). Det ansågs även viktigt att be om smärtlindring i 

tid, för att på så sätt undvika att få en ökad smärta som blir svårare att behandla (Andersson et 

al., 2015; Eriksson et al., 2014). 

 

“I wanted to describe my pain, but I couldn’t, because I couldn’t find the words for it. I had been given 

morphine and wasn’t capable of communicating...it was very frustrating…” 

(Kaptain et al., 2017, s 2990) 

 

Att tro på patienten 

Att tro på patienten var ett viktigt underlag för att skapa tillit mellan patient och vårdpersonal, 

där vårdpersonal som bekräftade och förstod patienterna samt hjälpte med smärtbehandling 

ansågs positiva och lättare att bemöta (Eriksson et al., 2016; Rejeh & Vaismoradi, 2010). Det 

upplevdes ofta att vårdpersonalen inte litade på patienters uppskattade smärta vilket medförde 
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att de utstod en liten nivå av smärta hellre än att diskutera med vårdpersonalen (Eriksson et 

al., 2014; Rejeh & Vaismoradi, 2010; Shoqirat, 2014). Patienter uttryckte även en rädsla för 

att vårdpersonalen skulle anse att de skattade sin smärta högre på NRS bara för att få mer 

analgetika och inte för att de hade ont (Eriksson et al., 2014). 

 

“They come late. I think that they do not believe in our pain: if not, why [do] they come to visit us just 

once after so many times we call them?” 

(Rejeh & Vaismoradi, 2010, s 69) 

 

Att känna sig trygg med sin vårdpersonal 

Ett förtroende för vårdpersonalen ansågs vara en av de viktigaste förutsättningarna för att 

kunna känna kontroll och trygghet (Angelini et al., 2018; Joelsson et al., 2010; Older et al., 

2010; Rejeh & Vaismoradi, 2010). En god relation mellan patient och vårdpersonal lyftes 

fram som något avgörande för att patienter skulle känna sig motiverade att delta i 

smärtskattning och behandling (Angelini et al., 2018; Kaptain et al., 2017) och ta sin 

analgetika utan att oroa sig (Older et al., 2010). En bidragande orsak till en trygg och god 

relation till vårdpersonalen var att återkommande ha kontakt med samma individer inom 

vårdpersonalen från dag till dag (Angelini et al., 2018; Eriksson et al., 2016). Patienter som 

hade genomgått dagkirurgi framhöll att den begränsade kontakten mellan vårdtagare och 

vårdgivare resulterade i stora svårigheter att uppnå ett förhållande av ömsesidig respekt och 

tillit (Older et al., 2010). Vetskapen om att vårdpersonal fanns nära, vakade över dem och var 

redo att förse dem med den vård de behövde gav patienter en känsla av trygghet (Eriksson et 

al., 2014; Kaptain et al., 2017; Rejeh & Vaismoradi, 2010). 

 

“I’ve had great confidence in the staff. I think it has been so nice to come and put myself in their hands 

and just relax. I have not been worried in anyway at any time.” 

(Angelini et al., 2018, s 467) 

 

Lika vård 

Patienter upplevde att vårdpersonalen var inkonsekventa i sin vård i det att olika patienter 

blev bemötta på olika sätt av vårdpersonalen och fick olika stort stöd. De menade att patienter 

som hade någon personlig relation till vårdpersonalen, exempelvis sådana som själva arbetade 

inom vården, behandlades bättre (Shoqirat, 2014). 
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“There was a lady on the next bed and she is a mum of a consultant in this hospital. All nurses kept 

checking on her, when she complained of pain all medical staff rushed to her with smiles and support. 

I do not know anybody here, nurses do not treat me in the same way.” 

(Shoqirat, 2014, s 614) 

 

Patienters delaktighet 

Denna kategori avser patienters upplevelser av sin delaktighet i smärtbehandlingen. 

 

Medverkan 

Vårdpersonal som aktivt inkluderade patienter i planeringen för smärtbehandlingen, som 

lyssnade på dem och anpassade behandlingen efter deras individuella upplevelser och åsikter 

uppskattades (Andersson et al., 2015; Joelsson et al., 2010; Rejeh & Vaismoradi, 2010), även 

om vissa patienter upplevde ett ökat deltagande som en börda (Andersson et al., 2015). 

Patienter som använde sig av pumpar för patientkontrollerad analgetika och således själva 

styrde analgetikaadministrationen upplevde att smärtbehandlingen var god (Angelini et al., 

2018). De som genomgått dagkirurgi och skulle följa en given smärtbehandlingsplanering i 

hemmet tyckte dock att det var svårt att ta beslut kring smärtbehandlingen utan stöd och 

information från vårdpersonal (Older et al., 2010). 

 

“Patients should be able to discuss pain management issues with their nurses that make 

them...participate in pain treatment.” 

(Rejeh & Vaismoradi, 2010, s 71) 

 

Egna strategier 

Patienter hade egna strategier för att utstå smärta utan eller utöver den smärtlindring som de 

erhöll via analgetika (Eriksson et al., 2016; Hovind et al., 2013; Joelsson et al., 2010; Older et 

al., 2010). De distraherade sig själva samt försökte tänka på annat än smärtan och behålla en 

positiv attityd (Older et al., 2010), jämförde sig med andra och försökte tänka på att andra har 

det värre (Older et al., 2010). De använde sig av förflyttningar i sängen till olika 

liggställningar, bland annat med stöd av olika kuddar (Eriksson et al., 2016; Joelsson et al., 

2010; Rejeh & Vaismoradi, 2010) och ibland upplevde patienter att vårdpersonalen var för 

snabba att ge analgetika vid rapporterad smärta, trots att det kanske hade räckt med att hjälpa 

patienten att ändra ställning (Rejeh & Vaismoradi, 2010). Som stöd kunde patienter ibland 

rådfråga andra patienter (Eriksson et al., 2016). 
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“It is safer with a pillow that does not allow the foot to fall to one side or that I cross my legs by 

mistake.” 

(Joelsson et al., 2010, s 2836) 

 

Tidigare erfarenheter 

Patienter upplevde att smärtbehandlingen påverkades av deras tidigare erfarenheter (Aziato & 

Adejumo, 2015; Eriksson et al., 2016; Hovind et al., 2013; Kaptain et al., 2017; Older et al., 

2010) som påverkade deras uppfattningar om smärtlindring och återhämtning samt fick dem 

att undvika smärtlindring (Older et al., 2010). Uppfattningen om sin egen smärttröskel 

baserade patienter på sina tidigare erfarenheter, där de menade att de har varit med om värre 

förr (Aziato & Adejumo, 2015; Older et al., 2010) och där patienter som levde med långvarig 

smärta sedan tidigare upplevde att det hjälpte dem att hantera den postoperativa smärtan 

(Aziato & Adejumo, 2015; Eriksson et al., 2016). Tidigare erfarenheter kunde också bidra till 

att patienter drog sig för att ringa efter vårdpersonal, om de tidigare hade upplevt att 

vårdpersonalen reagerat irriterat (Aziato & Adejumo, 2015). 

 

“I reckon it prepared me – again the example of the appendicitis – I was thrashing on the bed for 6 or 

7 hours waiting for a doctor to come out, with a temperature the highest I have ever felt. It was the 

most excruciating pain I have ever had to deal with.” 

(Older et al., 2010, s 517) 

 

DISKUSSION 

Patienter var överlag tillfredsställda med sin smärtbehandling även om de fortfarande hade 

smärta. Det fanns delade åsikter om nyttan av NRS och patienter upplevde det som svårt att 

sätta en siffra på sin smärta. Det fanns en rad föreställningar om läkemedel som ledde 

patienter till att undvika analgetika. Information ansågs vara huvudsakligen hjälpsamt, 

framför allt skriftlig information uppskattades, dock upplevde patienter att informationen var 

bristfällig. Attityd, tillit och kommunikation spelade en viktig roll för relationen mellan 

personal och patient. Patienter upplevde ofta att vårdpersonalen hade ont om tid, och att de 

oftast bara tittade in väldigt snabbt och gick sedan vidare, detta påverkade smärtbehandlingen 

negativt. Patienter som genomgått dagkirurgi och behandlade sin smärta ensamma i hemmet 

med mycket begränsad kontakt med vårdpersonal, upplevde svårigheter att ta beslut och följa 

sin smärtbehandlingsplan. Patienter uppskattade att bli inkluderade och delaktiga i sin vård, 

även om det också kunde upplevas som en börda. Egna initiativ och egna strategier 
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tillämpades av patienter, ofta för att slippa använda analgetika. Tidigare erfarenheter var 

också något som ofta hjälpte patienter i deras smärtbehandling. 

 

Resultatdiskussion 

Patienters förväntningar 

Patienters inställning till smärtbehandlingen var att den skulle lindra smärtan till en acceptabel 

nivå, men inte ta bort smärtan helt (Rejeh & Vaismoradi, 2010), smärtan sågs som oundviklig 

(Aziato & Adejumo, 2015; Eriksson et al., 2016; Joelsson et al., 2010; Rejeh & Vaismoradi, 

2010). Patienter förväntade sig även att behandlas som unika individer av vårdpersonalen 

(Eriksson et al., 2016; Rejeh & Vaismoradi, 2010; Shoqirat, 2014). Dessa förväntningar 

stämmer överens med Travelbees beskrivning att lidande, bland annat smärta, är en 

allmänmänsklig och oundviklig del av livet och att omvårdnaden ska individanpassas 

(Travelbee, 1971). Patienternas förväntningar speglas även i vårdens förväntningar och mål 

med postoperativ smärtbehandling. Både nationella och internationella kvalitetsmål för 

postoperativ smärta talar om hur smärtbehandlingen ska utformas och vad den ska baseras på, 

bland annat att den ska vara individanpassad, men nämner inte något specifikt mål för utfallet 

av behandlingen såsom att patienten ska befrias helt från smärta (American Pain Society, 

1991; Medicinska kvalitetsrådet, 2001). Lokalt talas det ibland om att målet med 

smärtbehandlingen är att patienten ska skatta sin smärta till högst VAS/NRS 3, eller för 

patienten acceptabel nivå (Rawal, 1999; Smärtcentrum, Region Uppsala, 2017), det vill säga 

smärtan behöver inte nödvändigtvis avlägsnas helt. 

 

Patienters (o)tillfredsställelse 

Patienter var överlag tillfredsställda med sin postoperativa smärtbehandling, trots att de inte 

blev fria från smärta (Andersson et al., 2015; Angelini et al., 2018; Aziato & Adejumo, 2015; 

Joelsson et al., 2010; Rejeh & Vaismoradi, 2010; Shoqirat, 2014). Detta stämmer överens 

med tidigare forskning (Niemi-Murola et al., 2007; Sauaia et al., 2005) som genom 

kvantitativa undersökningar kunnat påvisa att patienter är nöjda med sin smärtbehandling trots 

höga smärtnivåer. Det förefaller således inte som att det viktigaste för att en patient ska vara 

nöjd med sin smärtbehandling är ett smärtfritt status utan det tycks finnas andra faktorer som 

spelar en viktigare roll i detta. Idvall, Bergqvist, Silverhjelm och Unosson (2008) resonerar att 

det dels kan bero på att patienter har ett högt förtroende för vårdpersonal och litar på att 

vårdpersonalen gör allt som står i deras makt för att lindra smärtan. Detta stämmer väl 

överens med denna studies resultat. En annan faktor är att patienter som tidigare nämnts inte 
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förväntade sig någon total befrielse från smärta (Aziato & Adejumo, 2015; Eriksson et al., 

2016; Joelsson et al., 2010; Rejeh & Vaismoradi, 2010), med detta i åtanke kan en 

smärtbehandling vara lyckad även om den objektivt sett är bristfällig i det att smärtan inte har 

avlägsnats. Detta passar in med Travelbees teori om hälsa, där hon menar att omvårdnaden 

ska baseras på patientens individuella upplevelse av lidande snarare än objektiva bedömningar 

och diagnoser (Travelbee, 1971). En patient kan vara nöjd med sin smärtbehandling trots att 

den fortfarande skattar objektivt höga smärtnivåer. 

 

Patienter upplevde ibland också att smärtlindringen var otillräcklig, och de påföljande 

smärtgenombrotten påverkade patienterna mentalt och emotionellt, med inverkan på bland 

annat sömn, vila, humör och koncentration (Andersson et al., 2015; Angelini et al., 2018; 

Shoqirat, 2014). Studier visar att dessa reaktioner i sin tur påverkar patienters upplevelse av 

smärta negativt (Gatchel et al., 2007; Haegerstam, 2002; Peters et al., 2005). Det kan därför 

antas att detta leder till en ond spiral, där smärtan och de negativa emotionella reaktionerna 

förstärker varandra och rotar sig hos patienten. Även Travelbee (1971) skriver att smärta och 

oro ofta hänger ihop och påverkar varandra. Patienter var oroliga att bli beroende av andra 

(Shoqirat, 2014) och att inte kunna arbeta (Rejeh & Vaismoradi, 2010; Shoqirat, 2014) på 

grund av sin smärta. Om denna oro besannas kan det orsaka ytterligare kostnader och för 

samhället. 

 

Smärtskattning med skattningsskala 

Resultaten under denna kategori var varierande, såväl mellan olika studier som patienter inom 

samma studie, där patienter tyckte att NRS var både lätt och svårt att använda (Andersson et 

al., 2015; Angelini et al., 2018; Eriksson et al., 2014; Kaptain et al., 2017). Patienter hade 

goda argument såväl för som emot användandet av NRS och dessa kan implementeras kliniskt 

genom att vårdpersonal ställer frågan hur den individuella patienten har lättast att beskriva sin 

smärta samt ställer följdfrågor för att på så vis patientcentrera smärtskattningen. Då patienter 

exempelvis hade svårt att förstå siffrorna i NRS så kan det vara fördelaktigt att använda VAS-

skalan då dessa skattningsskalor är utbytbara så länge samma skala används konsekvent på 

samma patient (Hall-Lord & Jakobsson, 2013). För att smärtskattning ska fungera på bästa 

möjliga sätt bör det finnas ett ömsesidigt förtroende mellan patient och vårdpersonal så att 

patienten känner sig fri att beskriva sin smärta på ett ärligt sätt och vårdpersonalen förstår 

patientens upplevda smärta (Hall-Lord & Jakobsson, 2013). Detta stämmer överens med 
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Travelbees teori som betonar att en god omvårdnad förutsätter att patient och vårdpersonal 

etablerar en ömsesidig förståelse och kontakt (Travelbee, 1971). 

 

Läkemedelsbehandling 

Det främsta resultatet under denna kategori var att patienter undvek att ta sin analgetika av 

olika skäl (Angelini et al., 2018; Eriksson et al., 2014; Hovind et al., 2013; Older et al., 2010; 

Rejeh & Vaismoradi, 2010; Shoqirat, 2014). Många av de angivna skälen kan sammanfattas 

som rädsla för det okända. Patienter saknar kunskap inom olika områden av 

analgetikaanvändning och har många felaktiga uppfattningar vilket resulterar i att de inte 

vågar använda så mycket analgetika som de egentligen hade kunnat. Dessa kunskapsluckor 

och uppfattningar är viktiga att känna till som vårdpersonal, för att förstå den rädsla som 

patienten känner inför analgetikaanvändning, så att detta kan motverkas på ett patientcentrerat 

sätt. Vikten av att vårdpersonalen känner empati för sin patient framhålls även i Travelbees 

teori, vilket innebär en djupare förståelse av dennes psykologiska tillstånd (Travelbee, 1971). 

 

Information 

Patienter som enbart hade fått muntlig information hade svårt att komma ihåg den efteråt 

(Andersson et al., 2015; Older et al., 2010). Dessa patienter kunde även påstå att de inte hade 

fått någon information trots att det beskrevs att samtliga deltagare hade fått informationen. De 

hade glömt bort den information de fått av olika anledningar såsom läkemedelsbiverkningar 

(Angelini et al., 2018) eller bakomliggande sjukdom (Hovind et al., 2014). Det kan inte 

uteslutas att patienter som upplever bristfällig information även i andra studier har glömt bort 

den information som de tidigare försetts med. Allt detta betonar nyttan av skriftlig, upprepad 

och individanpassad information. I ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014) framhålls det att information ska genomföras på ett 

individanpassat sätt för att kunna ligga till grund för patientens samtycke. Patienten har rätt 

till information som den kan förstå och ta till sig. Genom sådan information upplevde 

patienter en känsla av trygghet och kontroll där patienter fick bättre förutsättningar att delta i 

sin vård (Andersson et al., 2015; Angelini et al., 2018; Older et al., 2010; Rejeh & 

Vaismoradi, 2010). En individanpassad information kan även motverka de kunskapsluckor 

som annars får patienter att undvika analgetika, motverka rädsla för det okända och den oro 

som följer på det. 
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Bemötande 

Patienter uppgav att bemötandet av vårdpersonalen varierade i form av attityd och 

kommunikation vilket påverkade vården både positivt och negativt (Andersson et al., 2015; 

Aziato & Adejumo, 2015; Eriksson et al., 2016; Joelsson et al., 2010; Rejeh & Vaismoradi, 

2010). Patienter upplevde även att vårdpersonal verkade stressade och tidspressade 

(Andersson et al., 2015; Angelini et al., 2018; Aziato & Adejumo, 2015; Eriksson et al., 2016; 

Rejeh & Vaismoradi, 2010) vilket delvis kan förklara varför personalen ibland upplevdes 

ohjälpsamma och negativa. En god attityd och kommunikation hos vårdpersonalen var en 

avgörande förutsättning för att patienter skulle vara nöjda med sin smärtbehandling då detta 

bidrog till den eftersträvade känslan av trygghet. Ett gott bemötande bör följaktligen 

prioriteras av personalen. Bemötande och kommunikation spelar en central roll i Travelbees 

omvårdnadsteori där vårdpersonal och patient ska bygga upp en relation i fem steg från det 

första mötet till etablerande av ömsesidig förståelse och kontakt (Travelbee, 1971). Detta är 

en process som tar mycket tid i anspråk, tidsbrist är således ett klart hinder för en optimal 

omvårdnad. Kommunikationsproblem kunde uppstå av olika anledningar, därför är det av stor 

vikt att vårdpersonal och patient skapar en relation för att lättare förstå varandra (Hall-Lord & 

Jakobsson, 2013; Travelbee, 1971). 

 

Patienter upplevde att vårdpersonal inte trodde på dem (Eriksson et al., 2014; Rejeh & 

Vaismoradi, 2010; Shoqirat, 2014). Ofta verkade den ömsesidiga tillit och förtroende som 

Travelbee (1971) förespråkar saknas helt. Det framgår dock inte i de granskade artiklarna om 

vårdpersonal verkligen inte trodde på sina patienter eller om detta enbart var en upplevelse 

eller rädsla hos patienter. Det är viktigt att vårdpersonalen tydligt visar att de tror på patienten, 

att de möter patienten i dennes upplevelse och bekräftar den (Bergh, 2014), för att på så sätt få 

patienten att känna sig sedd (Bergh, 2000). Detta stämmer överens med hur patienter i de 

granskade artiklarna upplevde ett sådant bemötande (Eriksson et al., 2016; Rejeh & 

Vaismoradi, 2010). 

 

Patienter upplevde att vårdpersonal behandlade patienter olika beroende på sociala 

förutsättningar (Shoqirat, 2014). Den aktuella studien är gjord i Iran, det är dock sannolikt att 

detta kan förekomma även i Sverige. Detta är oacceptabelt då ICN:s etiska kod för 

sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2014) anger att sjuksköterskan ska verka för 

jämlikhet och social rättvisa vid fördelning av vård och resurser. 

 



 

24 
 

Patienters delaktighet 

Det fanns dels patienter som vill ha en aktiv roll i sin smärtbehandling (Andersson et al., 

2015; Joelsson et al., 2010; Rejeh & Vaismoradi, 2010), men också patienter som ville ha en 

mer passiv roll i behandlingen och upplevde ökat deltagande som en börda (Andersson et al., 

2015). Varför patienter ville ha en passiv roll framgår inte, men Florin (2007) kommer i sin 

doktorsavhandling fram till att det går att förutse hur mycket patienten vill vara delaktig i 

beslutsfattande kring sin vård genom en rad faktorer; kön, utbildningsnivå, boendesituation 

och huruvida patienten är pensionär eller arbetande. Som tidigare nämnts resulterar 

högkvalitativ information också till att patienter lättare kan delta i sin vård, vilket återigen 

visar hur viktigt det är med information. 

 

Patienter hade många olika strategier för att utstå, motverka och hantera smärta på egen hand 

(Eriksson et al., 2016; Hovind et al., 2013; Joelsson et al., 2010; Older et al., 2010; Rejeh & 

Vaismoradi, 2010). Dessa strategier kan få patienter att vänta längre än lämpligt med att ta sin 

analgetika, vilket resulterar i smärttoppar som blir svåra att behandla effektivt. Emellertid ska 

vården baseras på patientens individuella upplevelser, i Travelbees teori benämns det som 

individens subjektiva hälsa (Travelbee, 1971). Samtidigt är det av vikt att patienten får god 

information att basera sina beslut på, exempelvis gällande smärttoppar (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). 

 

Patienter baserade många av sina beslut på tidigare erfarenheter (Aziato & Adejumo, 2015; 

Eriksson et al., 2016; Hovind et al., 2013; Kaptain et al., 2017; Older et al., 2010;). Dessa 

erfarenheter kan ha ägt rum för många år sedan och då vården ständigt utvecklas kan de 

uppfattningar som baseras på gamla erfarenheter vara förlegade. Samtidigt är patienten den 

som känner sig själv bäst och vet hur den reagerar på sin smärta och detta är en resurs som 

vårdpersonal bör ta vara på så att vården blir individanpassad (Slade, Molloy & Keating, 

2009). 

 

Kulturella skillnader 

Travelbee (1971) lyfter fram vikten av den enskildes kultur för dennes upplevelse av sitt 

lidande. De flesta av studierna i denna litteraturstudie är gjorda i Sverige, Norge, Danmark 

och Storbritannien. Tre av studierna är dock gjorda utanför Europa; i Ghana (Aziato & 

Adejumo, 2015), Jordan (Shoqirat, 2014) och Iran (Rejeh & Vaismoradi, 2010) och det bör 

lyftas fram att det kan finnas kulturella skillnader såväl bland patienter som vårdpersonal och 



 

25 
 

vårdorganisation i dessa länder. I västländer visar studier att stoiska ideal är den dominerade 

kulturella uppfattningen i smärtsammanhang (Palos et al., 2004; Scott & Hodson, 1997), att 

patienter vill uthärda höga smärtnivåer utan smärtlindring för att det anses finnas ett värde i 

att vara tålig och stark. En sydafrikansk studie av Klopper och medarbetare (2006) visar också 

att patienter upplever smärta olika beroende på kultur, denna studies resultat visar dock att 

afrikanska patienter tolererade högre smärtnivåer än européer och indier, som både upplevde 

och uttryckte sin smärta starkare. Att betrakta olika kulturers upplevelser av smärtbehandling 

kan vara fördelaktigt. Individer med ursprung eller anknytning till samtliga nämnda kulturer 

finns idag bosatta i Sverige. När individer från andra kulturer behandlas för smärta kan de 

vara extra utsatta på grund av att vårdpersonal har svårare att tolka deras upplevelser 

(Berntzen et al., 2011). Patienter baserar även uppfattningar och strategier på tidigare 

erfarenheter, dessa erfarenheter kan också vara hämtade i andra kulturer. Att undersöka 

patienters upplevelse av smärtbehandling i olika kulturer kan gynna ett mångkulturellt 

samhälle och förbättrar vården genom att ge ökad förståelse. 

 

Klinisk relevans 

Smärtupplevelsen är individberoende och ingen annan än individen själv kan beskriva sin 

smärta. Enligt Travelbees omvårdnadsteori bör en optimal omvårdnad baseras på ömsesidig 

förståelse (Travelbee, 1971), att förstå patientens upplevelse av postoperativ smärta gör det 

lättare för vårdpersonalen att veta hur den kan behandlas på bästa sätt. Det är därmed av 

klinisk relevans att sjuksköterskan anpassar sitt vårdande efter individen de har framför sig, 

genom att vara lyhörd på patientens individuella behov samt lyssna och ge information. Det är 

även viktigt att sjuksköterskan ser patienten som en unik individ med unika behov och inte 

lägger några personliga värderingar i mötet för att på så sätt möta patientens behov. Denna 

litteraturstudies resultat är relevant för samtliga verksamheter som vårdar patienter 

postoperativt eller förbereder patienter för postoperativ egenvård i hemmet. 

 

Metoddiskussion 

Studiens syfte var att undersöka hur patienter upplever postoperativ smärta och för att besvara 

detta var det lämpligt att använda en deskriptiv design av tidigare kvalitativa originalartiklar 

för att få ett så brett spektrum av upplevelser som möjligt. Databaser valdes ut med hjälp av 

metodlitteratur av Friberg (2012) samt genom att undersöka vilka databaser som använts av 

tidigare litteraturstudier inom liknande områden. För att optimera sannolikheten att finna 

relevanta artiklar och därmed stärka studiens validitet valdes en databas för ämnesområdet 
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medicin (PubMed), en databas för omvårdnad (CINAHL) samt en databas för psykologi och 

psykologiska aspekter hos medicin (PsycINFO). 

 

Relevanta sökord samt inklusions- och exklusionskriterier valdes genom diskussion mellan 

författarna med syfte att sålla fram så relevanta artiklar som möjligt i litteratursökningen. 

Olika kombinationer av de valda sökorden användes för att få fram en hanterbar mängd 

sökträffar utan att av misstag sålla bort relevanta artiklar. Genom att använda filtret för enbart 

kvalitativa studier i sökmotorn för databaserna CINAHL och PsycINFO kunde de bredare 

söktermerna ”surgery” och ”pain” användas utan att mängden träffar blev för stor för att 

hantera. Det var till stor del samma artiklar som återkom under såväl olika 

sökordskombinationer som olika databaser. Inklusionskriterierna var bland annat att 

patienterna skulle vara 18 år eller äldre, publikationsdatum efter 2009 samt att artiklarna 

skulle vara skrivna på svenska eller engelska. Fördelen med att bestämma deltagarnas ålder på 

detta sätt är att resultatet endast speglar vuxna patienters upplevelser vilket gör det mer 

kliniskt relevant för den genomsnittlige patienten. En svaghet är att ingen övre gräns har satts 

för ålder på deltagarna och det är möjligt att resultatet skiljer sig mellan yngre och äldre 

patienter på grund av fysik och erfarenheter. Nackdelen med att inkludera artiklar som är upp 

till 10 år gamla är att forskning inom detta område är under snabb och ständig utveckling. 

Detta gör att metoder och strategier förändras samt kan bli förlegade, vilket påverkar studiens 

överförbarhet negativt. Detta tidsspann valdes för att få tillräckligt med underlag för 

litteraturstudien. Dessutom kan själva upplevelserna och känslorna av smärtbehandlingen 

fortfarande vara relevanta, även om behandlingen i sig har förändrats. Inga inklusions- eller 

exklusionskriterier berörde studiernas ursprungsland. Kulturella skillnader kan därför ha 

påverkat resultatet. Att inkludera studier från olika länder och kulturer ger dock ett bredare 

perspektiv på upplevelser vilket kan vara till fördel i ett heterogent samhälle. Artiklar av något 

olika kvalitativ design inkluderades för att få tillräckligt med underlag för litteraturstudien, 

även detta påverkar validiteten negativt. 

 

De relevanta artiklar som sållades fram kvalitetsgranskades med hjälp av SBU:s 

granskningsmall för kvalitativa studier av patienters upplevelser (SBU, 2014) för att på så sätt 

bedöma artiklarnas kvalitetsnivå, där artiklar med hög eller medelhög kvalitet inkluderades. 

För att få starkaste möjliga reliabilitet granskades samtliga artiklar av båda författarna. En 

nackdel med granskningsmallen var att vissa kriterier och frågor var svåra att hitta svar på 

eller saknade svar, exempelvis var det nästan ingen av studierna som använde en teoretisk 



 

27 
 

referensram. Detta gjorde att många studier tappade kvalitetspoäng. Samtliga 

kvalitetsgranskade artiklar uppfyllde dock kriteriet att ha minst medelhög kvalitet, vilket 

stärker studiens validitet. 

 

Resultatanalysen utfördes i fem steg enligt ett rekommenderat arbetssätt för kvalitativa 

artiklar (Friberg, 2012). Arbetssättet upplevdes väl utformat för denna typ av artiklar och var 

hjälpsamt i analysprocessen. Det andra steget genomfördes först individuellt, där var och en 

av författarna hade huvudansvaret för att identifiera nyckelfynd i varsin andel av artiklarna, 

för att därefter gemensamt jämföras och diskuteras. I det fjärde steget utformades kategorier 

och subkategorier gemensamt av författarna där resultaten sorteras in. Dessa har reviderats 

successivt under resultatanalysens gång för att bättre besvara syftet och för att undvika att 

resultat platsar under flera olika kategorier. Studiens validitet har styrkts genom kontinuerlig 

kontakt med utomstående handledare. Författarnas förförståelse i ämnet har varit liten, det kan 

dock inte uteslutas att den har påverkat dataanalysen och resultatet. 

 

I denna litteraturstudie gjordes det forskningsetiska övervägandet att de inkluderade artiklarna 

ska ha ett etiskt ställningstagande samt vara godkända av en etisk kommité, där även de 

mänskliga rättigheterna ska ha respekterats. Samtliga inkluderade artiklar i denna 

litteraturöversikt uppfyllde dessa kriterier och verkade värna om patienternas integritet och 

autonomi. 

 

Fortsatt forskning inom detta område behövs då patienter upplever brister i 

smärtbehandlingen, där exempelvis mer och tydligare information anses behövas. Det tycks 

finnas faktorer som påverkar förmågan att ta in och minnas information, vidare forskning 

skulle kunna inriktas på att undersöka dessa faktorer för att på så vis individanpassa 

informationen till patienten. Det har också påvisats att patienter undviker analgetika på grund 

av olika föreställningar, vidare forskning kan inriktas på att undersöka vilka dessa 

föreställningar är och hur de kan motverkas. 

 

Slutsats 

Denna litteraturstudies resultat visar att patienter ofta var nöjda med sin smärtbehandling trots 

att de fortfarande upplevde smärta. De viktigaste förutsättningarna för att patienter skulle vara 

nöjda med sin smärtbehandling beskrevs inte som ett smärtfritt status, utan starkare fokus låg 

på olika känslor som kan sammanfattas som känsla av trygghet. Viktiga faktorer var utförlig, 
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skriftlig och upprepad information om smärta, smärtbehandling och analgetika samt ett gott, 

professionellt, inkluderande och individanpassat bemötande från vårdpersonalen. Patienter 

upplevde brister inom alla dessa områden, vilket ofta ledde till oro och rädsla för det okända, 

vilket i förlängningen resulterade i svårare smärtupplevelser. En fullgod och konsekvent 

lindring av smärta postoperativt verkar vara en sällsynt upplevelse. Många av dessa områden 

kan förbättras genom strukturerad och individanpassad skriftlig information som patienter kan 

repetera vid behov samt en arbetsmiljö som tillåter vårdpersonal att ägna nödvändig tid åt 

patienter samt uppträda på ett bra sätt.
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Resultat Kvalitet 

Andersson, V., 

Otterstrom-

Rydberg, E. & 

Karlsson, A-K. 

 
2014, Sverige 

The importance of 

written and verbal 

information on pain 

treatment for patients 

undergoing surgical 

interventions 

Undersöka patienters syn på 

preoperativ information om 

smärtbehandling samt dess 

betydelse för sättet som smärtan 

behandlas i den postoperativa 

fasen. 

Kvalitativ beskrivande 

design.  
Individuella intervjuer.  
Hälften av patienterna fick 

bara muntlig information, 

övriga fick såväl muntlig 

som skriftlig. 

N = 18  Bättre information gav bättre möjligheter till att 

delta aktivt i smärtbehandlingen vilket antingen sågs 

som positivt eller som en börda. Patienter upplevde 

sin smärtbehandling antingen som perfekt eller som 

bristfällig vid mobilisering. Patienter som upplevde 

bristfällig smärtbehandling hade enbart fått muntlig 

information och hade eventuellt glömt att be om 

smärtlindring i god tid.  

Medel 

Angelini, E., 

Wijk, H., Brisby, 

H. & Baranto, A.  

 
2018, Sverige  

Patients’ experiences 

of pain have an 

impact on their pain 

management 

attitudes and 

strategies 

Undersöka patienters upplevelser 

av smärta och smärtbehandling 
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Kvalitativ beskrivande 

design. 

Intervjustudie. 

N = 13 
(1) 

Patienter upplevde smärta individuellt och smärtan 

påverkade deras attityd till smärtlindring. Överlag 

var patienter nöjda med sin smärtbehandling. NRS 

ansågs svårt att använda. Analgetika användes 

ogärna av olika anledningar. Information och 

delaktighet uppskattades och lugnt agerande samt 

bekant personal fick patienter att uppleva trygghet. 

Personal upplevdes ibland som stressad och 

upptagen. 

Hög 

Aziato, L. & 

Adejumo, O.  

 
2015, Ghana 

An ethnographic 

exploration of 

postoperative pain 

experiences among 

ghanaian surgical 

patients 

Undersöka patienters upplevelser 
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påverkande faktorer. 
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patients’ perceptions 

of its use in 
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farhåga att vårdpersonal eventuellt inte trodde på 

patienter. Det fanns varierande åsikter om NRS samt 

den kliniska tillämpningen. Patienter ansåg att NRS 

var lätt, praktiskt, opartiskt, professionellt och 

underlättande för vårdpersonal. Patienter ansåg även 

att NRS var otillräckligt, otydligt, svårt att använda 
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Wikström, L., 

Fridlund, B., 
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Broström, A.  
 
2016, Sverige  

Patients experiences 

and actions when 

describing pain after 

surgery – a critical 

incident technique 

analysis 
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design.  

Intervjustudie. 

N = 25 
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Patienter förväntade sig smärta samt att de skulle få 

bästa möjliga smärtlindring hela tiden utan att 

behöva be om det, ansvaret för vården lades helt 

över på personalen. Patienter hade svårt att förstå 

hur vårdpersonal använde NRS. Vissa läkemedel 

undveks p.g.a. dess biverkningar. Bristande 

information ledde till bristande smärtlindring. 

Vårdpersonalens attityd påverkade patienter, som 

inte ville känna sig besvärliga. Svår smärta 

försvårade kommunikationen. Återkommande 

personal uppskattades. Patienter tillämpade egna 

strategier för att lindra smärtan. 

Hög 

Hovind, L. I., 

Bredal, S. I. & 

Dihle, A.  
 
2012, Norge  

Women’s experience 

of acute and chronic 

pain following 

breastcancer surgery 

Få kunskap om hur kvinnor 

uppfattar sin smärta och 

smärtbehandling postoperativt samt 

identifiera förbättringsområden. 

Kvalitativ beskrivande 

design.  

Semistrukturerad 

intervjustudie. 

N = 8 Patienter förväntade sig smärta men tyckte att 

smärtbehandlingen var otillräcklig. Tidigare 

negativa erfarenheter samt rädsla för biverkningar 

fick patienter att undvika analgetika. Information 

upplevdes som mycket bristfällig. Patienter kände 

sig tvungna att hitta egna strategier för att hantera 

smärtan. 

Hög 

Joelsson, M., 

Olsson, L-E. & 

Jakobsson, E. 
 

2009, Sverige 

 Patients’ experience 

of pain and pain 

relief following hip 

replacement 

Beskriva patienters upplevelser av 

smärta och smärtbehandling efter 

höftoperation. 

Kvalitativ beskrivande 

design.  

Intervjustudie. 

N = 15 Smärtlindringen upplevdes effektiv och tillräcklig 

och patienter kände sig delaktiga, sedda och trygga. 

Patienter hade förväntat sig mer smärta. Trevlig och 

hjälpsam personal ansågs vara viktigt. Patienter 

tillämpade egna strategier för att lindra smärtan. 

Medel 



 

38 
 

Kaptain, K., 

Bregnballe, V. & 

Dreyer, P. 
 

2016, Danmark  

Patient participation 

in postoperative pain 

assessment after 

spine surgery in a 

recovery unit 

Undersöka hur patienter som 

genomgick ryggkirurgi deltog i 

postoperativ smärtskattning på en 

vårdavdelning. 

Kvalitativ fenomenologisk 

hermaneutisk design. 
Semistrukturerad 

intervjustudie. 

N = 15 Patienter förstod siffrorna i NRS olika och tyckte att 

instrumentet var svårt att använda, bland annat när 

de upplevde olika nivåer av smärta samtidigt. 

Informationen upplevdes ibland som bristfällig och 

möjligheten att ställa frågor uppskattades. Svår 

smärta och biverkningar gjorde det svårt för 

patienter att kommunicera sin smärta. Relationen 

mellan patient och vårdpersonal var avgörande för 

patienters deltagande. Patienter uppskattade att tittas 

till med jämna mellanrum och var gärna passiva.  

Medel 

Older, C., Carr, E. 

& Layzell, M.  
2010, 
Storbritannien  

Making sense of 

patients’ use of 

analgesics following 

day case surgery 

Utforska patienters användande av 

analgetika efter dagkirurgi, med 

särskilt fokus på patienters 

beslutsfattande gällande 

användande av analgetika, samt de 

uppfattningar som kan influera 

detta beslutsfattande. 

Kvalitativ design.  

Semistrukturerade 

telefonintervjuer och 

interpretativ 

fenomenologisk analys. 

N = 28 Patienter undvek analgetika p.g.a. rädsla för det 

okända och negativa uppfattningar, det sågs som en 

sista utväg. Det gav en känsla av trygghet och 

kontroll att ha extra analgetika sparat vid behov. 

Information ansågs vara mycket viktigt men 

upplevdes som bristfällig. Många olika strategier 

användes för att hantera smärtan och tidigare 

erfarenheter hade en stark påverkan. 

Hög 

Rejeh, N. & 

Vaismoradi, M. 
 

2010, Iran  

Perspectives and 

experiences of 

elective surgery 

patients regardning 

pain management 

Undersöka elektiva 

kirurgipatienters perspektiv och 

upplevelser av smärtbehandling. 

Kvalitativ design. 
Semistrukturerad 

intervjustudie. 

N = 20  Patienter ansåg att postoperativ smärta var 

oundvikligt och förväntningarna på nivån av 

smärtlindring varierade. Vården förväntades vara 

snabb och individanpassad och till tillhandahållas 

innan de bad om det. Patienter var nöjda med 

smärtbehandlingen, även när de fortfarande hade 

smärta. Patienter drog sig för att be om mer 

smärtlindring och kände sig osäkra på grund av 

bristande information. Vårdpersonalen upplevdes 

som tidspressad, oengagerad och som att de inte 

trodde på patienterna.  

Hög 



 

39 
 

Shoqirat, N. 

 

2014, Jordanien  

“Sleepless nights and 

sore operation site” - 

patients’ experiences 

of nursing pain 

management after 

surgery in Jordan 

Utforska patienters upplevelse av 

sjuksköterskors smärtbehandling i 

Jordan samt bidragande faktorer. 

Kvalitativ utforskande 

design. 

Fokuserade 

gruppdiskussioner, 

uppdelat i fyra grupper. 

N = 31 (1) Patienter förväntade sig att vårdpersonalen skulle 

behandla smärtan effektivt samt behandla och 

informera utan att de behövde be om det. 

Tillfredsställelsen var hög, även om patienter 

fortfarande hade smärta. Det fanns oro för att 

smärtan skulle påverka vardagslivet i framtiden. 

Patienter upplevde brister i informationen och drog 

sig för att be om mer smärtlindring när 

vårdpersonalen verkade tidspressad. Patienter 

upplevde att vårdpersonalen inte trodde på dem samt 

att patienter behandlades olika. 

Medel 

 

 


