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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund: Studier har visat på ett samband mellan otillräcklig information preoperativt och 

upplevelser av höga nivåer postoperativ smärta hos kirurgpatienter. Även oro preoperativt har 

visats påverka postoperativ smärta i negativ riktning.  

Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka hur patientgruppen skattade oro, smärta, 

information och smärtlindring vid kirurgi. Samt undersöka om det fanns samband mellan 

preoperativ information, oro och upplevelsen av smärta efter operation för patienter som 

genomgår laparotomisk bukkirurgi. 

Metod: En tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats baserad på ett konsekutivt urval. Data 

samlades in genom enkäter, deltagarna var kirurgiska patienter som genomgått laparotomisk 

bukkirurgi. Tjugo patienter deltog i studien i åldrarna 22-75 år, hälften kvinnor och hälften 

män. Sjuttio procent av patienterna opererades för cancerdiagnoser och 30 % för andra 

kolorektala diagnoser. Det externa bortfallet var stort, därför kan resultatet inte generaliseras.  

Resultat: Resultatet i studien visar på ett signifikant samband mellan höga nivåer av 

preoperativ oro och upplevelsen av postoperativ smärta. Patienter med stark oro preoperativt 

löper större risk att uppleva oro postoperativt och därmed även smärta. Information vid 

inskrivningssamtalet kan minska den preoperativa oron. Inget signifikant samband för att 

preoperativ information direkt kan påverka den postoperativa smärtupplevelsen kunde 

påvisas i undersökningsgruppen. 

Slutsats: Genom att i ett tidigt skede identifiera oroliga patienter kan postoperativ smärta 

mildras med icke-farmakologiska metoder som tillägg till den medicinska 

smärtbehandlingen. Det preoperativa informationssamtalet är ett viktigt verktyg för att 

minska oro och därmed även smärta för att kunna ge en bättre omvårdnad, återhämtning och 

välbefinnande för patienten.  
 

Nyckelord: Postoperativ smärta, oro, preoperativ information, nöjdhet, bukkirurgi 
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ABSTRACT 
 

Background: Previous studies indicate a relationship between insufficient preoperative 

information and experiences of high postoperative pain among surgical patients. Also, 

preoperative anxiety has been shown to affect postoperative pain in a negative direction. 

Aim: The aim of this study was to investigate how the patient group rated anxiety, pain, 

information and pain-management after surgery. Also, to investigate if there was an 

association between preoperative information, level of anxiety and experience of 

postoperative pain in patients undergoing laparotomic abdominal surgery. 

Method: A cross-sectional study with quantitative approach based on a consecutive sample. 

Data was collected through questionnaires; the participants were surgical patients undergoing 

laparotomy abdominal surgery. 20 patients participated in the study, aging 22-75 years, 10 

women and 10 men. Seventy percent of the patients underwent surgery for cancer diagnoses 

and 30% for other colorectal diagnoses. The external loss of data was large; therefor the 

results cannot be generalized. 

Results: The results of the study show a significant association between high levels of 

preoperative anxiety and the experience of postoperative pain. Patients with serious 

preoperative anxiety are more likely to experience postoperative anxiety and thus more pain. 

Information from a nurse during the preoperative meeting seems to be able to reduce the 

preoperative anxiety. No significant correlation regarding preoperative information reducing 

the experience of postoperative pain could be demonstrated in the investigated group. 

Conclusion: By an early identification of patients with high levels of anxiety, postoperative 

pain can be abated with non-pharmacological methods as a complement to the medical pain 

management. The preoperative information is a central tool to decrease anxiety and pain, and 

therefore give the patients an enhanced care, recovery and well being. 
 

Keywords: Postoperative pain, anxiety, preoperative information, satisfaction, abdominal 

surgery 
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BAKGRUND 
 
Trots ökad förståelse av smärtans patofysiologi samt utveckling av nya läkemedel fortsätter 

smärta vara bland de större hälso- och samhällsproblemen. När det gäller smärta efter kirurgi, 

postoperativ smärta, finns ett behov av att utveckla kunskapen om smärta och 

smärtbehandling samt vilka icke-farmakologiska faktorer som kan påverka smärtupplevelsen 

och hur dessa kan användas (Allegri, Clark, de Andrés, & Jensen, 2012). Effektiv 

postoperativ smärtlindring är en grundläggande mänsklig rättighet som bör vara central i 

sjuksköterskans arbete då obehandlad postoperativ smärta kan leda till flera negativa effekter 

för patienten (Wood, 2010). 

 

 Smärta 

Smärta definieras enligt International Association for the Study of Pain som “... en obehaglig 

sensorisk och känslomässig upplevelse som förknippas med verklig eller hotande 

vävnadsskada eller som beskrivs som sådan” (Wood, 2010, s 1). Postoperativ smärta kan 

enligt American Society of Anesthesiologists delas upp i två olika kategorier: akut och 

kronisk postoperativ smärta. Den akuta postoperativa smärtan är direkt kopplad till det 

kirurgiska ingreppet och faktorer i samband med ingreppet. Kronisk postoperativ smärta är 

smärtproblematik efter kirurgi som har varat minst två månader samt att smärtan inte orsakats 

av annan orsak som kan relateras till före eller efter ingreppet (Wood, 2010). 

 

Vid kirurgi stimuleras mängder av smärtreceptorer till följd av vävnadsskadan som uppstår 

(Wood, 2010). Detta medför att postoperativ smärta är oundvikligt och varierar i intensitet 

beroende av bland annat ingreppets omfattning. Upplevelsen av smärta väldigt individuell 

och komplex och påverkas av såväl biologiska som psykologiska faktorer (Rotbøll-Nielsen, 

Rudin & Werner, 2007).  

 

Otillräckligt behandlad smärta leder till att kroppen ständigt jobbar under ett stresspåslag. Det 

är påfrestande och tär på kroppen både fysiskt och psykiskt (Vaughn, Wichowski & 

Bosworth, 2007). Fysiologiska effekter kan ses i hela kroppen men främst på hjärt-

kärlsystemet, andningen, gastrointestinalsystemet och rörelseapparaten. Psykologiska effekter 
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som kan ses vid otillräcklig smärtlindring är sömnlöshet, oro, rädsla, desorientering, 

försämring av kognitiva funktioner och mental konfusion (Wood, 2010). 
 

Patienter som får otillräcklig behandling mot sin smärta upplever oftare ett missnöje med 

vården. Dessa patienter får också ett förlängt vårdförlopp och har ett återkommande behov av 

vård efter det kirurgiska ingreppet. Detta är effekter som påverkar hela samhället eftersom 

det kostar vården mycket pengar (Wood, 2010). 

 

Oro 

Oro är ett tillfälligt känslomässigt tillstånd av nervositet, spänning och rädsla med samtida 

upplevelse av förlorad kontroll. Psykiskt ses symtom i form av bland annat 

koncentrationssvårigheter, personlighetsförändring, kognitiva- och beteendeförändringar 

(Vaughn et al., 2007). Aktiveringen av det autonoma nervsystemet vid oro har ett liknande 

psykiskt och fysiskt gensvar som vid akut smärta. Hypoteser finns kring att måttliga nivåer av 

oro kan vara bra för en god postoperativ återhämtning medan för höga eller för låga nivåer 

kan ha motsatt effekt (Rotbøll-Nielsen et al., 2007). 

 

Att känna oro och ångest inför och i samband med operation är vanligt förekommande och en 

viktig faktor att ta hänsyn till i vården av patienter som skall genomgå kirurgiska ingrepp. 

Preoperativ oro brukar sägas vara antingen relaterad till patientens karaktärsdrag och 

personlighet eller relaterad till situationen som patienten befinner sig i (Rotbøll-Nielsen et al., 

2007). Rädslan för procedurrelaterad smärta är den vanligaste förekommande rädslan hos 

patienter preoperativt. Nivåerna av oro varierar från person till person och en betydande 

orsak är rädsla för det okända, det man inte har vetskap om (Vaughn et al., 2007). 

 

Information 

Information om smärtbehandling är mycket viktigt för patienter som genomgår kirurgiska 

ingrepp. Trots att det är väldokumenterat att preoperativ information minskar patienters oro 

och rädsla inför det kirurgiska ingreppet är inte mycket genomfört för att utveckla och införa 

effektiva informationsprogram inför operation (Kruzik, 2009; Spalding, 2003). Kirurgiska 

patienter anser att den information om smärta de tycker är viktigast att få är generell 

information om förväntad smärta och kommande smärtbehandling (Kastanias, Denny, 

Robinson, Sabo & Snaith, 2008). Vanligtvis sker patientinformationen vid ett möte med 
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läkaren och/eller sjuksköterskan under samma dag som operationen. Genom att ge enkel och 

effektiv information baserad på individens behov, ökar chansen att patienten känner en 

positiv upplevelse efter operation (Kruzik, 2009). Att tydliggöra individers behov av 

information genom samtal är ett viktigt verktyg som hjälper sjuksköterskan i det fortsatta 

arbetet med att anpassa informationen efter patientens behov (Kruzik, 2009).   

 

Information som är utvecklad och anpassad för specifika patientgrupper har visats effektiv 

för att i positiv riktning påverka den postoperativa återhämtningen och reducera preoperativ 

oro i samband med kirurgi (Guo, East & Arthur, 2012). Även information om orsaker till 

postoperativ smärta, förväntad smärtupplevelse, förväntad tid med smärta, sambandet mellan 

oro och smärta, aktuella smärtbehandlingsmetoder och information om vikten av att vara 

delaktig i sin smärtbehandling är centralt (Kol, Alpar & Erdogan, 2012).  

 

Samband mellan preoperativ oro, preoperativ information & postoperativ smärta 

Det är tydligt dokumenterat att otillräcklig information har ett samband med upplevelser av 

höga nivåer av smärta postoperativt. Trots att många patienter upplever att de får tillräckligt 

med information om smärta och smärtbehandling, saknar många patienter möjligheten att få 

diskutera oro och rädsla, vilket i sin tur kan leda till postoperativ smärta trots god information 

(Niemi-Murola et al., 2007). 

 

Oro preoperativt har visat påverka den omedelbara postoperativa smärtan. Patienter med 

högre nivåer av preoperativ oro kan förutses komma att uppleva högre nivåer av postoperativ 

smärta både på sjukhus och i hemmet (Kain, Sevarino, Alexander, Pincus & Mayes, 2000). Ju 

större oro patienterna känner inför operation, desto mer smärta upplever de efter operation 

(Lin & Wang, 2004). Dessa patienter har ofta även en längre vårdtid (Vaughn et al., 2007). 

En teori kring varför patienter upplever ökad smärta efter operation om de är oroliga 

preoperativt är att postoperativ smärta kan vara en stressfaktor som stimulerar ökad respons 

av oro som därmed bidrar till att “kretsloppet smärta-oro” fortsätter (Kain et al., 2000). 

 

Det finns ett påvisat samband mellan preoperativa nivåer av oro och postoperativ 

sinnesstämning samt smärtupplevelse (Rotbøll-Nielsen et al., 2007). Patienter som får god 

information om smärta och smärtlindring upplever mindre oro och har därför har ett minskat 

behov av smärtlindring i det postoperativa skedet (Kol et al., 2012). Detta talar för att 
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vårdpersonal, i synnerhet sjuksköterskor kan arbeta för att minska upplevelsen av 

postoperativ smärta genom att reducera oro inför operation (Lin & Wang, 2004). Att tidigt 

sätta in åtgärder för att förebygga eller minimera preoperativ oro och stressrespons kan ha 

positiv påverkan på upplevelsen av smärta efter operation (Kain et al., 2000).  

 

Hälsa och lidande inom kirurgisk omvårdnad 

Enligt Världshälsoorganisationen definieras hälsa som ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom (World Health 

Organization, 2003). Florence Nightingale beskrev att bevara hälsa och att bibringa patienter 

hälsan åter vid sjukdomstillstånd är sjuksköterskors främsta uppgift. Hälsa ligger till grund 

för sjuksköterskans arbete och sjuksköterskan ska arbeta både hälsobevarande och 

förebyggande (Ehrenberg & Wallin, 2009).  

 

Vår syn på människan har en betydande roll för hur vi definierar hälsa och ohälsa. Ur Katie 

Erikssons vårdvetenskapliga hälsoperspektiv riktas fokus på människans hälsa och lidande 

snarare än närvaro av sjukdom. Istället för att betrakta hälsa som frånvaro av sjukdom kan 

exempelvis kirurgisk omvårdnad syfta till att lindra lidande och förbättra hälsa i den mån det 

går, före och efter kirurgi, trots behov av ingrepp som kan skapa både fysiskt och psykiskt 

lidande för patienten. Att lindra patientens lidande och ge patienten hjälp och stöd för att 

uppleva hälsa är syftet med vården och där spelar både preoperativ information och 

smärtlindring en viktig roll (Wiklund, Gustin & Bergbom, 2012; Kristoffersen, Nortvedt & 

Skaug, 2005). 

 

Vårdaren använder sig dels av medicinska behandlingsmetoder för att lindra och åtgärda 

olika symtom och medicinska problem, vilket är en viktig del i yrkesutövandet. 

Sjuksköterskan bör dock även arbeta utifrån ett helhetsperspektiv för att få en uppfattning om 

patienten både ur ett fysiskt och psykiskt perspektiv. Att patienten får känna sig sedd, 

förstådd och betydelsefull kan lindra patientens lidande som i sin tur påverkar människan 

som helhet, ofta i samband med upplevelse av smärta, förtvivlan, skam, sorg och ensamhet 

(Wiklund et al., 2012). Enligt Katie Erikssons omvårdnadsteori är det viktigt att skapa en 

fristad för patienten, ett utrymme för det vårdande samtalet, ge patienten möjlighet att genom 

information och samtal få förståelse för sitt lidande, bearbeta och ta till sig upplevelserna. 

Utebliven omvårdnad har en nära koppling till lidande. Inom kirurgisk omvårdnad kan det 
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vara centralt att utveckla kunskap hos patienten om att vårdlidande kan förekomma 

postoperativt (Kristoffersen et al., 2005). Det kan vara lidande som kommer med till exempel 

otillräcklig smärtlindring, där goda behandlingsmetoder faktiskt finns. Det är även viktigt att 

uppmärksamma lidande preoperativt. Sambanden mellan dessa bör uppmärksammas för att 

kunna lindra lidandet och för att ge patienten en känsla av kontroll (Wiklund et al., 2012). 

 

Sjuksköterskans ansvar 

Oavsett verksamhetsområde och vårdform ska sjuksköterskan och övrig hälso- och 

sjukvårdpersonal utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad 

erfarenhet (Patientsäkerhetslag 2010:659). 

 

I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) framgår att 

sjuksköterskan ska: 

• Informera och undervisa patienter och/eller närstående 

• Förvissa sig om att patienten och/eller närstående förstår given information. 

• Med omdöme, kunskap och noggrannhet informera och tillgodose patientens trygghet 

och välbefinnande vid undersökningar och behandlingar.  

• Motverka komplikationer i samband med sjukdom, vård och behandling. 

• Observera, värdera, prioritera, dokumentera och vid behov åtgärda och hantera 

förändringar i patientens fysiska och psykiska tillstånd.  

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) 

 

Vidare beskrivs i Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) att patienten ska ges individuellt 

anpassad information om bland annat sitt hälsotillstånd och de metoder för undersökning, 

vård och behandling som finns.  

 

Utbildningen kring smärta och smärtbehandling för grundutbildade sjuksköterskor har i 

tidigare studier setts vara otillräcklig. Sjuksköterskor behöver ofta få utökad teoretisk 

kunskap om smärta och smärtbehandling. Denna okunskap leder till att sjuksköterskor 

missbedömer patienternas behov av smärtlindring och patienterna får därför mindre 

smärtlindring än de behöver (Niemi-Murola et al., 2007). Detta leder till ett onödigt 

vårdlidande (Kristoffersen et al., 2005). 
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Problemformulering 

Resultat från tidigare studier tyder på att lindring av oro innan ett kirurgiskt ingrepp kan ha 

flera positiva effekter på den postoperativa smärtupplevelsen och återhämtningen. Detta kan 

vara speciellt viktigt för cancerpatienter då dessa kan uppleva större oro till följd av sin 

diagnos. Varje patient har rätt till adekvat smärtlindring och eftersom smärtupplevelsen kan 

påverkas av psykiska faktorer så som oro och rädsla, är åtgärder som ämnar till att minska 

dessa faktorer viktiga omvårdnadsåtgärder för sjuksköterskan. God preoperativ information 

kan vara en sådan åtgärd. (Rotbøll-Nielsen et al., 2007; Kol et al., 2011; Lin & Wang, 2004). 

 

En stor del av vården bygger på medicinska behandlingsmetoder som kan vara både 

kostsamma och ge biverkningar för patienten. Att genom speciellt anpassad information för 

den aktuella patientgruppen kunna lindra lidande, både pre- och postoperativt vore en i 

sammanhanget enkel åtgärd som är skonsam och effektiv för patienten. Det finns begränsad 

kunskap om preoperativ information och oro samt den postoperativa smärtupplevelsen för 

patienter som genomgår öppen bukkirurgi. Därför avser denna pilotstudie att undersöka just 

detta område. 

 

Syfte 

Syftet med arbetet var att undersöka om det fanns ett samband mellan preoperativ 

information, oro och upplevelsen av smärta efter operation för patienter som genomgått 

laparotomisk bukkirurgi. 

 

För att precisera syftet utformades sex frågeställningar: 

− Hur skattar patienterna sin preoperativa oro, smärta och given smärtinformation? 

− Hur skattar patienterna sin postoperativa oro, smärta och smärtlindring? 

− Hur skattar patienterna smärtans inverkan på sinnesstämning respektive sömn och 

finns det något ytterligare som smärtan påverkar? 

− Finns det samband mellan upplevelsen av den preoperativa smärtinformationen och 

upplevelsen av postoperativ smärta? 

− Finns det samband mellan preoperativ oro och upplevelse av postoperativ smärta? 

− Finns det samband mellan postoperativ oro och postoperativ smärta? 

  



	   10	  

METOD 
 

Design 

Genomförd studie är en kvantitativ tvärsnittsstudie. 

 

Urval 

Populationen i studien bestod av patienter som genomgått laparotomisk (öppen) bukkirurgi. 

Även patienter med en cancerdiagnos i gastrointestinalkanalen inkluderades. Patienter vid en 

avdelning på ett Mellansvenskt sjukhus samt vid en privatklinik i Mellansverige deltog i 

studiens genomförande. Patientgruppen valdes eftersom bukkirurgi oftast är smärtsamt och 

patientgruppen då kan uppleva ett lidande relaterat till detta (Wood, 2010).  

 

Patienterna tillfrågades genom ett konsekutivt urval under perioden 11:e februari - 11:e april 

2014. Inklusionskriterierna var att patienterna skulle ha genomgått laparotomisk bukkirurgi 

samt att de skulle varit inneliggande på postoperativ vårdavdelning i minst fem dagar efter 

operation. Både män och kvinnor i alla åldersgrupper inkluderades. Patienter som genomgått 

explorativ laparotomi exkluderades då deras vårdförlopp skulle kunna ha skiljt sig från övriga 

deltagandes. 

 

Innan projektets genomförande uppskattades populationen som skulle kunna bli tillfrågade 

sammanlagt till cirka 80-100 patienter. På grund av brist på deltagare tillfrågades ytterligare 

en avdelning om deltagande i studien. Efter detta uppskattades antal tillfrågade sammanlagt 

kunna bli av 90-110 patienter. För att kunna redovisa ett trovärdigt resultat bedömdes att 

minst 30 deltagare var önskvärt. Ingen powerberäkning gjordes.  

 

Efter datainsamlingen hade 20 patienter deltagit i studien. Det externa bortfallet i studien var 

totalt 64 personer. Åtta patienter valde att avstå att delta i studien och resterande 56 patienter 

blev inte tillfrågade om deltagande. Av deltagarna var 10 män (50%) och 10 kvinnor (50%). 

Åldern på patientgruppen sträckte sig från 22 år till 75 år och medelåldern var 53 år. 

Patientgruppen bestod av patienter som genomgick kirurgi för cancerdiagnoser (70%) och för 

andra kolorektala diagnoser (30%) som till exempel divertikulit och stominedläggning.  
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Rutiner 

Vid samtliga avdelningar fick patienterna vid inskrivning träffa sjuksköterska, sjukgymnast 

och ansvarig läkare för preoperativ information. Inskrivningen skedde antingen dagen innan 

operation eller på morgonen samma dag som operation. På en av avdelningarna följdes ett 

PM vid inskrivningssamtalet. Detta var utformat för att ge rutiner gällande vad samtalet 

skulle innehålla. Rutinerna innehöll bland annat information kring det postoperativa 

förloppet, smärtlindring, mobilisering och VAS (Visuell Analog Skala). Även skriftligt 

material gällande VAS och behandling med EDA (Epiduralbedövning) gavs till patienten. 

Patienterna gavs även möjlighet att själva ställa frågor. På den andra avdelningen användes 

liknande rutiner, skillnaden var att informationen gavs av en och samma sjuksköterska. 

 

Datainsamlingsmetod  

Ett enkätformulär (se bilaga 1) utformades av författarna för att kunna besvara studiens 

frågeställningar. Fråga 11 till 16 är hämtade från Brief Pain Inventory – short form (Pain 

Research Group, 1991). Övriga frågor var egenformulerade men hade likartade formuleringar 

och svarsformat som Brief Pain Inventory för att underlätta förståelsen av frågorna. Enkäten 

bestod av 19 frågor som huvudsakligen behandlade frågor kring postoperativ 

smärtupplevelse, patientens oro i samband med operation samt preoperativ information. 

Svarsalternativen var på nominalskala och intervallskala (Polit & Beck, 2010). 

 

Innan datainsamlingen startade prövades enkäten på en patient. Två patienter tillfrågades men 

den ena valde att avstå. Testet genomfördes för att säkerställa att frågorna var lätta att förstå, 

besvarade studiens syfte och inte upplevdes som för känsliga. Vid testet framkom att 

patienten tyckte att enkäten fungerade bra, men att det generellt var svårt att skatta tillstånd 

och upplevelser med hjälp av siffror.  

 

Ingen statistisk analys har genomförts för att undersöka enkätformulärets validitet. Därför är 

de egenformulerade frågorna endast bedömda enligt ytvaliditet (Kristensson, 2014). 

Frågeformuläret Brief Pain Inventory - Short form (BPI) är ett välkänt och välanvänt 

enkätformulär som bedöms ha god validitet (The University of Texas, 2014). 
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Tillvägagångssätt 

Initialt tillfrågades två avdelningar om deltagande i studien. Vid de två avdelningarna 

behandlades patienter som genomgått kirurgi i gastrointestinalkanalen. Personal samt 

verksamhetschef kontaktades på de utvalda avdelningarna för att ansöka om tillstånd att 

genomföra studien. De två avdelningarna valdes ut eftersom de behandlade den patientgrupp 

studien avsåg att undersöka. Efter cirka fem veckor av datainsamling hade endast 15 enkäter 

besvarats totalt från avdelningarna och bedömning gjordes då om att ytterligare en avdelning 

skulle kontaktas för deltagande i studien. Detta för att säkerställa att tillräckligt med 

besvarade enkäter skulle kunna samlas in för att på så sätt kunna redovisa ett mer trovärdigt 

resultat. Därmed kontaktades verksamhetschefen på ytterligare en avdelning vid ett sjukhus i 

Mellansverige. Avdelningen vårdade liknande patientgrupp som tidigare två avdelningar och 

därför motsvarade patienterna inklusionskriterierna även där. Efter studiens slut hade inga 

patienter från denna avdelning deltagit. Deltagande i studien godkändes av 

verksamhetscheferna på respektive avdelning. På privatkliniken tillfrågades även ansvarig 

kirurg som godkände genomförandet (se bilaga 3).  

 

Alla patienter som motsvarade inklusionskriterierna och vårdades på dessa avdelningar under 

studiens datainsamlingsperiod (11 februari till och med 11 april, 2014) förfrågades om att 

delta i studien av utskrivande sjuksköterska på dagen för hemgång. På en av avdelningarna 

blev patienterna tillfrågade om deltagande av en sjukgymnast, då denne var 

forskningsansvarig person på avdelningen.  

 

I samband med förfrågan fick patienterna ta del av ett informationsbrev (se bilaga 2) där 

studiens syfte och hur data skulle behandlas förklarades. Deltagandet i studien var för 

patienterna frivilligt och anonymt. De ifyllda formulären samlades in och förvarades i slutna 

lådor på respektive avdelning till och med datainsamlingens avslut.  

 

Avdelningscheferna på respektive avdelning blev vid två tillfällen under 

datainsamlingsperioden uppmanade att påminna sina medarbetare att tillfråga patienterna om 

deltagande i studien. Vid datainsamlingens slut samlades enkäterna in för att genomgå analys 

och undersöktes för att se om någon av enkäterna skulle uteslutas. Ingen av de insamlade 

enkäterna uteslöts från studien.  
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Bearbetning och analys 

De insamlade enkäterna kodades och svaren matades in i en Excel-matris. Matrisen 

importerades till statistikprogrammet SPSS-Statistics där variabler och saknade svar 

definierades. Sedan genomfördes analyser utifrån vad frågeställningarna ville undersöka (se 

tabell 1). De analyser som genomfördes var deskriptiv statistik, Spearman’s rangkorrelation 

och Wilcoxons Signed-Ranked-test. Detta test användes för att undersöka förändring i oro 

efter inskrivningssamtal. För bearbetning och analysering av data användes 

statistikprogrammet SPSS. Frågeställning 1, 2 och 3 redovisas med deskriptiv statistik. 

Frågeställning 4, 5 och 6 redovisas med icke-parametrisk analys med Spearman´s 

rangkorrelation. Ett p-värde på <0,05 bestämdes som signifikansnivå. 

 

Tabell 1 – Beskrivning av hur frågeställningarna kommer besvaras och analyseras 

 

Forskningsetiska överväganden 

Relaterat till Lag om etikprövning av forskning som avser människor (2003), krävs att 

personerna som deltar i denna studie har samtyckt till deltagande av forskningen. En 

etikprövning gjordes inte då studien inte behandlar några personuppgifter samt kan fungera 

som ett underlag för ett förbättringsarbete för de avdelningar som ingår i studien (SFS 

2003:460). 

 

Frågeställning Enkätfrågor Analys 

1. Hur skattar patienterna sin preoperativa oro, smärta och 

given smärtinformation? 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Deskriptiv statistik 

2. Hur skattar patientgrupen sin postoperativa oro, smärta och 

smärtlindring? 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 18, 19 
Deskriptiv statistik 

3. Hur skattar patienterna smärtans inverkan på sinnesstämning 

respektive sömn, och finns något ytterligare som påverkar 

patientens livskvalitet? 

16a, 16b, 17 Deskriptiv statistik 

4.  Finns det samband mellan upplevelsen av den preoperativa 

smärtinformationen och upplevelsen av postoperativ smärta? 
5, 12, 13, 14 

Spearman’s 

rangkorrelation 

5. Finns det samband mellan preoperativ oro och upplevelse av 

postoperativ smärta? 
1, 2, 3, 12, 13, 14 

Spearman’s 

rangkorrelation 

6. Finns det samband mellan postoperativ oro och postoperativ 

smärta? 
9, 10, 11, 12, 13, 14 

Spearman’s 

rangkorrelation 
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Forskare är skyldiga att informera deltagande patienter, försökspersoner. Informationen ska 

innehålla det som sannolikt kan komma att påverka försökspersonens beslut om deltagande. 

Till enkäterna i denna studie skrevs ett informationsbrev (se bilaga 2) där relevant 

information till patienterna angående undersökningen beskrivs. Informationsbrevet följer 

Codex rekommendationer (Codex, 2013). Nyttan med denna undersökning ansågs som större 

än riskerna. I Högskolelagen (1992:1434) 5§ framkommer att i högskolornas verksamhet ska 

en hållbar utveckling främjas som går ut på att nuvarande och kommande generationer 

garanteras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa. I och med 

denna studie kan resultatet kunna ge fakta som kan användas till förbättring av människors 

hälsa. 

 

Inför studien tillfrågades verksamhetscheferna på respektive avdelning för tillstånd av 

genomförande av studien. På privatkliniken tillfrågades även ansvarig kirurg som godkände 

genomförandet. Personlig integritet samt anonymitet eftersträvades och ett etiskt 

övervägande gjordes att enkätundersökningen skulle vara anonym samt frivillig att delta i. Då 

studien skulle inkludera svårt sjuka patienter var det viktigt att ta hänsyn till att de var i en 

utsatt emotionell situation. Enkäten utformades på ett sådant sätt att i största möjliga mån 

undvika frågor som kunde upplevas känsliga att svara på. Om patienterna ändå skulle 

uppleva att enkäten kändes för känslig att svara på så hade de under hela tiden möjlighet att 

avbryta deltagandet utan att behöva förklara sig eller att det skulle påverka deras fortsatta 

vård.  

RESULTAT 
 

Patientgruppens skattningar av preoperativ oro, smärta och smärtinformation 

 
Tabell 2 Statistiska värden på skattningen av preoperativ oro och information. Skattningarna är gjorda på en 
skala mellan noll till tio. 

 n M SD Min-max 
Oro före inskrivningssamtal 20 5,1 2,9 0-9 

Oro efter inskrivningssamtal 20 3,8 2,3 0-9 

Oro inför att uppleva smärta 20 4,6 2,9 0-10 

Skattning av preoperativ information 20 7,5 2,2 2-10 
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Patientgruppen rapporterade att de hade upplevt oro före inskrivningssamtalet. Oron inför att 

uppleva smärta var nästan lika stark som den generella oron före inskrivningssamtalet. 

Undersökningsgruppen uppvisade en signifikant minskning av upplevd oro efter 

genomgånget inskrivningssamtal (z=-2,360, p=0,018).  

 

Sex av patienterna uppgav att de hade upplevt smärta innan operation. Medelvärdet av deras 

upplevda smärta var 4,2 (n=5; SD=1,1; min-max: 3-6). En patient svarade ”vet inte” och 

övriga patienter svarade att de inte hade ont innan operation.  

 

Patienterna var generellt nöjda med den preoperativa informationen (M=7,45). Två av 

deltagarna kommenterade att trots att oron minskade efter inskrivningssamtalet med 

sjuksköterskan kvarstod alltjämt viss oro gällande operationsresultat och påverkan på 

sjukdomen. 

 

En av patienterna skrev att då denne opererades akut fanns ingen möjlighet till något 

ordentligt informationssamtal. Denne upplevde sig dessutom påverkad av läkemedel vilket 

ledde till att innebörden i samtalet var svårt att uppfatta. Patienten skattade den preoperativa 

informationen som en tvåa på en skala mellan noll och tio.  

 

Majoriteten av patienterna rapporterade att de fått möjlighet att ställa frågor kring smärta och 

smärtbehandling under inskrivningssamtalet. Detta redovisas i Figur 1. 
 

 
Figur 1 Patienternas svar på frågan ”Uppfattar du att du fick du möjlighet att ställa frågor om smärta och 

smärtbehandling under inskrivningssamtalet?” 

 

Antal patienter som uppgav att de inte saknade någon information kring smärta och 

smärtbehandling under inskrivningssamtalet var 14 av 19 patienter (70%), fem patienter 

Ja (95%) 

Nej (0%) 

Vet ej (5%) 
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(25%) svarade “vet inte” på frågan och en person (5%) svarade ja. Denna person 

kommenterade: “Man tänker inte på alla frågor och man har ju aldrig gjort en sådan här 

operation och då vet man ju inte vad det blir för smärta”. En annan patient skattade den 

preoperativa informationen om smärta som nio av tio men kommenterade samtidigt att: “Det 

är omöjligt för läkaren att berätta hur det blir då smärta är så individuellt”. Även om 

patienterna i allmänhet upplevde ett positivt inskrivningssamtal upplevde 

undersökningsgruppen trots allt oro inför att uppleva smärta postoperativt (M=4,6). 

 

Patientgruppens skattningar av postoperativ oro, smärta och smärtlindring 
 
Tabell 3 Statistiska värden på skattningen av den postoperativa oron, smärtan, hur mycket smärtan inverkade 
på sinnesstämning och sömn samt nöjdhet med smärtlindringen 

 n M SD Min-Max 

Genomsnittlig oro 19 3,5 2,6 0-9 

Värsta upplevda oro 19 5,5 2,8 0-10 

Minsta upplevda oro 19 2,9 2,7 0-8 

Genomsnittlig smärtupplevelse 20 3,2 2,1 0-9 

Värsta upplevda smärta 20 6,7 3,1 0-10 

Minsta upplevda smärta 19 1,2 1,2 0-4 

Smärtans inverkan på sinnesstämning 19 3,7 2,8 0-10 

Smärtans inverkan på sömn 19 5,1 3,3 0-10 

Hur mycket smärtan har lindrats (%) 19 81,6 15,4 50-100 

Nöjdhet med smärtlindringen 16 8,8 1,3 5-10 

 

Oron efter operation (M=3,2) skattades som snarlik den oro som upplevdes innan operation 

(M=3,8). En marginell minskning i oro skedde alltså efter genomgången operation. Den 

genomsnittliga postoperativa oron (M=3,5) var något högre en den genomsnittliga 

postoperativa smärtupplevelsen (M=3,2).  

 

Patienternas medelvärde av upplevd smärta vid utskrivning var 2,3 (n=16; M=2,3; SD=1,7; 

min-max=0-7). Två av patienterna hade inte ont vid utskrivning. En hög värsta 

smärtupplevelse påvisades ha ett positivt samband med högre genomsnittlig smärtnivå under 

vårdtiden (r=0,851, N=19, p= 0,000). Hög värsta smärtupplevelse under vårdtiden 

korrelerade även med hög smärta vid utskrivningstillfället (r=0,645, N=16, p=0,007). 
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Patientgruppen var generellt mycket nöjd med smärtlindringen de fått. Medelvärdet av hur 

mycket patienterna tyckte att smärtan hade lindrats med hjälp av given behandling under 

vårdtiden var 81,6%. Medelvärdet av nöjdheten med smärtlindringen var 8,8 på en skala 

mellan noll till tio. En korrelation mellan lägsta upplevda smärta och nöjdhet med 

smärtlindring kunde påvisas. Låg upplevelse av smärta hade ett negativt samband med 

nöjdheten av smärtlindringen under vårdtiden (r=-0,698, N=16, p=0,003). Ju lägre smärta 

patienterna upplevde, desto mer nöjda var de med smärtlindringen. Liknande samband kunde 

påvisas gällande upplevelsen av hur mycket smärtan hade lindrats och hur nöjd 

patientgruppen var med sin smärtlindring - desto bättre smärtlindrade patienterna upplevde 

sig vara, desto högre nöjdhet rapporterade patienterna (r=0,741, N=16, p=0,001). 

 

Patientgruppens skattningar av smärtans inverkan på sinnesstämning och sömn  

Smärtan rapporterades ha större påverkan på sömnen (M=5,1) än på sinnesstämningen 

(M=3,7), dock fanns ett signifikant samband mellan hög värsta smärta och hög påverkan på 

sinnesstämningen (r=0,527, N=19, p=0,020). Övriga saker som patienterna tyckte att smärtan 

påverkade var: aptit, rörelseförmåga, ork och tid till utskrivning.  

 

Samband mellan preoperativ smärtinformation och upplevelse av postoperativ smärta 

I den undersökta gruppen fanns inget statistiskt signifikant samband mellan upplevelsen av 

den preoperativa informationen kring smärta och smärtbehandling och den genomsnittliga 

upplevda postoperativa smärtan (r=-0,112, N=19, p=0,649).  

 

Samband mellan preoperativ oro och upplevelse av postoperativ smärta 

Ett signifikant positivt samband fanns mellan oro inför att uppleva postoperativ smärta och 

både den genomsnittliga (r=0,688, N=19, p=0,001) samt den värsta upplevda postoperativa 

smärtan (r=0,657, N=19, p=0,002). Ju starkare oro inför att uppleva smärta postoperativt 

desto högre smärta rapporterades postoperativt.  

 

Ett starkt signifikant samband fanns även mellan graden av upplevd oro efter 

inskrivningssamtalet och värsta samt genomsnittliga upplevelse av oro postoperativt 

(r=0,841, N=19, p=0,000 respektive r=0,732, N=19, p=0,000). Resultatet tyder på att de 



	   18	  

patienter som var mycket oroliga inför operation tenderade att fortsätta vara oroliga även 

efter operation i det fortsatta postoperativa vårdförloppet.  

 

Samband mellan postoperativ oro och postoperativ smärta 

Det fanns ett positivt signifikant samband mellan upplevelse av oro postoperativt och 

genomsnittlig upplevelse av smärta postoperativt (r=0,554, N=18, p=0,017). Ju starkare 

upplevd postoperativ oro patienterna rapporterade, desto starkare smärta upplevdes även 

postoperativt. En patient beskrev en stark oro efter operation gällande den postoperativa 

smärtan: “Man tänker; när går all smärta över, hur lång tid tar det innan man blir människa 

igen?”. 

 

DISKUSSION 
 

Sammanfattning 

I studien undersöktes 20 patienter gällande samband mellan preoperativ information, oro och 

upplevelsen av postoperativ smärta. I resultatet framkom att sambandet mellan oro och 

smärta är tydligt påvisat i flera olika aspekter. Både oro innan operation och oro efter 

operation har ett starkt samband med smärtupplevelsen. I undersökningsgruppen kunde inget 

samband ses mellan given information och upplevelsen av smärta postoperativt.  

 

Resultatdiskussion 
 

Höga nivåer av preoperativ oro 

Studiens resultat visar på ett signifikant samband mellan stark preoperativ oro och 

upplevelsen av postoperativ smärta. En lindring av oro kan leda till att postoperativ smärta 

minskas. Tidigare studier visar på att oro i det preoperativa skedet oftast är relaterat till 

patientens situation vilket kan härledas till patienter med en cancerdiagnos (Rotbøll-Nielsen 

et al., 2007). Cancerpatienter i denna studie skulle därför kunna tänkas uppleva en starkare 

oro än patienter med mindre livshotande diagnoser, då deras framtida hälsa och livssituation 

har stor koppling med ingreppets resultat. En annan situation som kan tänkas påverka oron i 

det preoperativa skedet kan vara akuta operationer. Då en patient rapporterade att denne inte 
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fick något ordentligt informationssamtal på grund av den akuta situationen kan det vara 

viktigt för avdelningarna att arbeta fram en god metod för att förmedla information trots en 

stressig och akut situation. En tidigare studies resultat belyser att patienter inte alltid får 

möjlighet till att själva diskutera sin oro och rädsla inför ingreppet, och trots att 

smärtinformationen uppfattas som god kan andra faktorer bidra till den upplevelse av oro 

patienten har (Niemi-Murola et al., 2007). 

 

I föreliggande studie tyder resultatet på att både information och lindring av oro kan ha 

påverkan på den postoperativa smärtupplevelsen. Denna kunskap kan vara användbar för 

vårdpersonal i det dagliga omvårdnadsarbetet. I enighet med studien av Lin & Wang (2004) 

framkommer att ju större oro patienterna känner inför operation, desto mer smärta upplever 

de postoperativt.  

 

Lindring av preoperativ oro 

Studiens resultat visar på att patienters oro kan minskas genom det preoperativa 

inskrivningssamtalet med sjuksköterskan vilket gör detta till en viktig omvårdnadsåtgärd för 

att lindra oro. Patienterna i denna studie skattade informationen om smärta och 

smärtbehandling relativt högt. Tidigare studier har visat att anpassad information är effektiv 

för att reducera preoperativ oro i samband med kirurgi (Guo et al., 2012). Informationen som 

patienterna fick i den genomförda studien var inte specifikt anpassad samt kunde skilja sig 

mellan avdelningarna, trots detta tyder resultatet på att patienterna känner sig nöjda med 

informationen.  

 

I studien av Niemi-Murola och medarbetare (2007) framkommer att otillräcklig information 

har ett samband med starkare postoperativ smärta. Även om patienterna upplever 

informationen om smärta och smärtbehandling som tillräcklig, saknar de chansen att få 

samtala om oro och rädsla. Både föreliggande studie och studien av Niemi-Murola et al 

(2007) visar på vikten av att sjuksköterskan identifierar de patienter som har en stark 

preoperativ oro för att försöka ge specifikt anpassad information. Även för att kunna ge 

patienten möjlighet till samtal om dennes oro och rädslor i det preoperativa samtalet. Som 

resultatet visar har patienter med stark preoperativ oro även större risk att uppleva oro 

postoperativt. En starkare postoperativ oro ger i sin tur större risk att uppleva postoperativ 

smärta. Genom att i tidigt skede identifiera och jobba preventivt för att minska preoperativ 
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oro kan sjuksköterskan bidra till att minska oron i det fortsatta postoperativa skedet. I och 

med det kan även den postoperativa smärtupplevelsen minskas vilket annars kan leda till 

många oönskade effekter för patientens återhämtning. 

 

Preoperativ informations påverkan på postoperativ smärta 

Trots att denna studie inte påvisar något samband mellan att preoperativ information kan 

minska den postoperativa smärtan så visar tidigare studier på ett tydligt samband. Den 

undersökta gruppen var generellt nöjda med den preoperativa informationen. Det kan tänkas 

att eftersom bukkirurgi är ett mycket smärtsamt ingrepp kan det vara svårt att påverka 

smärtupplevelsen med hjälp av information som komplettering till farmakologisk behandling. 

Speciellt vid en samtidig cancerdiagnos som kan orsaka oro och i sin tur öka 

smärtupplevelsen (Lin & Wang, 2004; Sjöling, Nordahl, Olofsson & Asplund, 2002).  

 

Postoperativ smärtupplevelse och smärtlindring 

De samband som kan ses i studien av Lin & Wang (2004) gällande smärta, är att patienter 

som rapporterar stark smärta under sin vårdtid även har högre genomsnittlig smärta. Detta 

tyder på att svårt smärtpåverkade patienter kan vara svårare att smärtlindra och att det därför 

är angeläget att regelbundet utvärdera dessa patienters smärta för att upptäcka bristfällig 

smärtlindring. Att uppmärksamma en patients smärtnivå, oberoende av ingrepp är centralt för 

att undvika postoperativa komplikationer såsom immobilisering eller lungkomplikationer 

som kan vara oönskade effekter av en stark smärtupplevelse. Det är även betydelsefullt att 

smärtlindra svårt smärtpåverkade patienter ur ett lidandeperspektiv. Ingen patient skall 

behöva lida på grund av smärta efter kirurgi. Det är en mänsklig rättighet att få god 

smärtlindring, vilket alla sjuksköterskor bör arbeta för (Kristoffersen et al., 2005).  

 

Det kan tänkas att personalens inställning till smärta och smärtlindring vid olika typer av 

ingrepp kan påverka den smärtlindring som patienter får. Vissa “mindre” ingrepp bemöts 

kanske inte med lika bra smärtbehandling som större ingrepp. En patient som upplevde en 

smärtnivå på fem av tio i genomsnitt kommenterade att denne inte tyckte sig ha fått tillräcklig 

smärtlindring (50%). Patienten kommenterade att denne mest hade fått smärtlindring i form 

av paracetamol, trots relativt stark smärta. Patienten hade genomgått ett ingrepp som kan 

misstänkas kunna tolkas som mindre smärtsamt (stominedläggning) av behandlande personal. 

Att patienten inte upplevt sig ha fått tillräckligt med smärtlindring skulle kunna bero på andra 
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faktorer som exempelvis patientens attityd till smärtlindring, bristande preoperativ 

information om smärtlindring, brist i utvärderingen av patienters smärta eller brist i 

kunskapen om smärta och smärtbehandling hos vårdande personal (Niemi-Murola et al., 

2007; Lin & Wang, 2004). 

 

Metoddiskussion 

Studien utfördes som en enkätstudie med kvantitativ ansats. Motivet till metodvalet var att 

öka kunskapen kring information inför kirurgiska ingrepp och samband mellan preoperativ 

information, oro och upplevelse av postoperativ smärta hos patienter som genomgått 

laparotomisk bukkirurgi. Det kan ge viktig kunskap till arbetet inom sjukvården och i 

synnerhet kirurgisk omvårdnad. Att använda en kvantitativ metod var lämpligt för att kunna 

undersöka olika samband samt tydliggöra hur patientgruppen skattade graden av oro och 

smärta. Metoden gav verktyg till att besvara studiens frågeställningar och syfte. Möjligen 

hade en kvalitativ ansats kunnat ge kunskap med bättre djup i patienternas upplevelser och en 

större bredd kring det undersökta området vilket hade kunnat ge en utökad förståelse av de 

bakomliggande orsakerna och tankarna till varför patienterna svarade som de gjorde.  

 

Endast en patient deltog i pilottestet. Ett större antal hade kunnat ge bättre bild av hur enkäten 

uppfattades för att kunna utformas på ett så optimalt sätt som möjligt. Då enkäten till viss del 

är egentillverkad har validitet och reliabilitet inte undersökts inför genomförandet av denna 

studie. Däremot utformades några frågor med hjälp av ett befintligt och undersökt formulär 

vars validitet och reliabilitet är god (The University of Texas, 2014). Detta styrker det 

egenformulerade frågeformuläret något. Fler frågor kring den preoperativa informationen 

hade varit önskvärt, då de använda frågorna inte gav tillräckligt ingående kunskap. 

 

Studien har ett bristande antal deltagare. Författarna hade räknat med minst 30 deltagare för 

att kunna redovisa ett så tillförlitligt resultat som möjligt. I studien ingick endast 20 deltagare. 

Bortfallet i studien var totalt 64, varav 8 patienter valde att avstå att delta och 56 patienter 

inte blev tillfrågade om deltagande av sjuksköterskan på respektive avdelning. Till följd av 

att urvalet i studien var ett konsekutivt urval och inte slumpmässigt samt det stora externa 

bortfallet försämras generaliserbarheten. Anledningar till det stora bortfallet kan vara till 

exempel tidsbrist, glömska eller prioritering av andra arbetsuppgifter hos sjuksköterskan. På 

en av deltagande avdelningar framkom under studiens gång att betydligt färre patienter hade 
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blivit planerade för operation än tidigare, detta var inget som kunde förutses. På en av 

avdelningarna tillfrågades patienterna om deltagande i studien av utskrivande sjuksköterska. 

Mest gynnsamt hade varit om författarna själva hade kunnat dela ut enkäterna då 

sjuksköterskorna eventuellt hade svårt att prioritera momentet. På så vis hade även antal 

ifyllda enkäter kunnat överblickas enklare under datainsamlingsperioden. Vidare var inte 

samtliga enkäter fullständigt ifyllda. Orsaker till detta skulle kunna vara att enkätformuläret 

upplevdes för långt eller att frågorna var för lika varandra. Dock var det interna bortfallet 

litet.  

 

Ett inklusionskriterie för om patienten opererades akut eller elektivt hade varit önskvärt 

eftersom det i studien inte kan fastställas under vilka förhållanden som patienten opererades. 

Att alla deltagare inte hade samma diagnos kan ha haft en stor inverkan på resultatet. Ett av 

inklusionskriterierna var att patienten skulle ha genomgått laparotomisk bukkirurgi men 

omfattningen av ingreppet varierade mellan deltagarna. Samtliga deltagare hade inte heller en 

cancerdiagnos vilket kan ha haft betydelse på framför allt upplevelsen av oro. 

Smärtbehandlingen kan ha varierat mellan patienterna, en del kan ha behandlats med 

Epiduralbedövning (EDA) eller Patientkontrollerad analgesi (PCA) postoperativt medan en 

del endast smärtlindrades via analgetika peroralt eller intravenöst vilket kan ha betydelse för 

upplevelsen av smärta och därmed gett en större spridning på resultatet.  

 

Kliniska implikationer 

Trots det begränsade antalet deltagare i studien visar resultatet på starka samband. Kunskapen 

kan komma till användning för sjuksköterskan i det kliniska arbetet och genom till exempel 

ett förbättringsarbete på avdelningarna kan framsteg för vårdarbetet inom området göras. 

Studiens resultat tyder på att oro kan påverka smärtupplevelsen postoperativt. Dock kan inte 

resultatet generaliseras då urvalet är för litet och antalet deltagande patienter är för få.  

 

Genom att i ett tidigt skede identifiera de patienter som besväras av oro kan smärta i det 

postoperativa skedet mildras med icke-farmakologiska metoder som tillägg till den 

medicinska smärtbehandlingen. Då oro inte enbart har betydelse för smärtupplevelsen utan 

även för återhämtning, vårdtid och välbefinnande är det eftersträvansvärt att minimera oro för 

en förbättrad omvårdnad och ett minskat lidande för patienten. Genom att som sjuksköterska 
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jobba preventivt för att minska oro och smärta, följs även Hälso- och sjukvårdslagen 

(1982:763) om att förebygga ohälsa. 

 

Framtida forskning 

Fortsatt forskning inom ämnet är nödvändigt för att kunna styrka klinisk signifikans och 

klargöra vad som påverkar den postoperativa smärtupplevelsen och oron samt hur dessa kan 

påverka varandra. Att ytterligare undersöka hur preoperativ information kan verka 

oroslindrande och smärtlindrande för cancerpatienter som genomgår kirurgi, skulle kunna ge 

viktig information inför framtiden för att minska patientgruppens lidande före och efter 

operation.  

 

Slutsats 

Genom att i ett tidigt skede identifiera oroliga patienter kan postoperativ smärta mildras med 

icke-farmakologiska metoder som tillägg till den medicinska smärtbehandlingen. Det 

preoperativa informationssamtalet är ett viktigt verktyg för att minska oro och därmed även 

smärta för att kunna ge en bättre omvårdnad, återhämtning och välbefinnande för patienten.  
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BILAGOR 
 

Bilaga 1 – Enkätformulär 
 

!

!

ENKÄT OM SMÄRTLINDRING 
Det är frivilligt att skriva kommentarer 

Kön: O Kvinna    Ålder: ……  Diagnos: ……………………………………… 

O Man   

 

FÖRE OPERATION 

 

1. Hur orolig kände du dig inför operation, före inskrivningssamtalet med sjuksköterskan? 

Ingen oro  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Värsta tänkbara oro 

Kommentar:............................................................................................................................................ 

 

2. Hur orolig kände du dig inför operation, efter inskrivningssamtalet med sjuksköterskan? 

Inte orolig alls 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Värsta tänkbara oro 

Kommentar:............................................................................................................................................ 

 

3.  Hur orolig kände du dig inför att uppleva smärta efter operation? 

Inte orolig alls  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Värsta tänkbara oro 

Kommentar:............................................................................................................................................ 

 

4. Hur skattar du den information du fick kring vårdförloppet före operation? 

Otillräcklig  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Fullständig 

Kommentar:............................................................................................................................................ 

 

5. Hur skattar du den information du fick kring smärta och smärtbehandling innan operation? 

Otillräcklig  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Fullständig 

Kommentar:............................................................................................................................................ 
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!

!

6. Uppfattar du att du fick möjlighet att ställa frågor kring smärta och smärtbehandling under 

inskrivningssamtalet? 

O Ja  O Nej  O Vet inte 

Kommentar:............................................................................................................................................ 

 

7. Saknade du någon information om smärta och smärtbehandling efter inskrivningssamtalet?  

O Ja  O Nej  O Vet inte 

 

Om ja, specificera vad du hade velat ha mer information om: 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

 

8. Upplevde du smärta innan operation? 

O Ja  O Nej  O Vet inte 

 

Om ja, hur ont hade du innan operation? 

Ingen smärta  0 1   2 3 4 5 6 7 8 9 10   Värsta tänkbara smärta 

Kommentar:............................................................................................................................................ 
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!

!

EFTER OPERATION 

 

9. Gradera din oro genom att ringa in den siffra som bäst beskriver din oro när den varit som minst efter 

operation. 

Ingen oro 0   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Värsta tänkbara oro 

Kommentar:............................................................................................................................................ 

 

10. Gradera din oro genom att ringa in den siffra som bäst beskriver din oro när den varit som mest efter 

operation. 

Ingen oro 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Värsta tänkbara oro 

Kommentar:............................................................................................................................................ 

 

11. Gradera din oro genom att ringa in den siffra som bäst beskriver din oro i genomsnitt efter operation. 

Ingen oro 0   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Värsta tänkbara oro 

Kommentar:............................................................................................................................................ 

 

12. Gradera din smärta genom att ringa in den siffra som bäst beskriver smärtan när den har varit som värst 

efter operationen. 

Ingen smärta  0 1   2 3 4 5 6 7 8 9 10   Värsta tänkbara smärta 

Kommentar:............................................................................................................................................ 

 

13. Gradera din smärta genom att ringa in den siffra som bäst beskriver smärtan när den har varit som minst 

efter operationen. 

Ingen smärta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Värsta tänkbara smärta 

Kommentar:............................................................................................................................................ 
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!

!

14. Gradera din smärta genom att ringa in den siffra som bäst beskriver smärtan i genomsnitt efter 

operationen. 

Ingen smärta  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Värsta tänkbara smärta 

Kommentar:...................................................................................................................... 

 

15. Hur mycket har behandlingen eller medicineringen lindrat smärtan, tiden efter operationen?  

Ringa in det procenttal som bäst visar hur smärtlindrad du har varit. 

Ingen lindring  0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Fullständig lindring 

Kommentar:............................................................................................................................................ 

 

16. Ringa in den siffra som bäst beskriver hur smärtan efter operationen har inverkat på: 

A. Din sinnesstämning 

Ingen inverkan   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mycket stor inverkan  

 

B. Din sömn 

Ingen inverkan  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mycket stor inverkan  

  

 

17. Finns det något mer som du upplever att smärtan har inverkat på efter operation? 

O Ja  O Nej  O Vet inte 

Om ja, specificera vad smärtan har inverkat på: 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 
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!

!

18. Gradera din smärta genom att ringa in den siffra som bäst beskriver hur ont du har just nu vid utskrivning? 

Ingen smärta  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Värsta tänkbara smärta 

Kommentar:............................................................................................................................................ 

 

19. Hur nöjd är du med din smärtlindring under din vårdtid? 

Inte nöjd alls   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mycket nöjd  

Kommentar:............................................................................................................................................ 

 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 – Informationsbrev 
  

!

!

!
 
 
 
 
 
 
 
 

Instutitionen för folkhälso- och vårdvetenskap 
 
 

Undersökning!av!smärta!efter!operation!
 

Att smärtlindring efter operation fungerar optimalt är en viktig del av vården av dig som patient. 

Föreliggande undersökning syftar till att undersöka patienters upplevelse av informationen före 

operation samt upplevelsen av smärta efter operation. Detta för att undersöka hur dessa faktorer 

kan påverka patienters välmående under vårdtiden. 

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i studien som är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta 

utan närmare motivering eller påverkan på din vård. Under en 10- veckors period kommer minst 

30 patienter på olika avdelningar i Uppsala som har genomgått liknande operationer som du, att 

tillfrågas om deltagande i studien. Att delta i undersökningen innebär att du får svara på 16 frågor. 

Enkäten tar ca 5-10 minuter att fylla i. Du kommer få svara på hur du uppfattade olika delar inom 

din vård som du skattar på en skala från 0 -10.  Möjlighet att skriva kommentarer finns, men är inte 

obligatoriskt. 

 

Enkäten besvaras anonymt och direkt efter att du fyllt i enkäten skall den läggas i en låst låda, där 

ingen inblandad i din vård, kommer att kunna läsa den. Alla resultat redovisas enbart på gruppnivå 

så inga enskilda patienter går att urskilja. När undersökningen är klar kommer den redovisas i en 

grupp på universitetet samt för vår lärare och verksamhetschef på avdelningen i form av en 

skriftlig rapport.  

 

Vi som genomför undersökningen är två sjuksköterskestudenter från termin sex vid Uppsala 

Universitet, har du några frågor angående studien är du välkommen att kontakta någon av oss via 

telefon eller e-post. 
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