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Abstrakt 

Bakgrund: Forskning visar att 30% av de som genomgår kirurgi upplever att de har en 

underbehandlad postoperativ smärta. Otillräcklig behandling av postoperativ smärta kan leda 

till flertal komplikationer och försenat tillfrisknade. Syfte: Att belysa patienternas upplevelse 

i relation till akut postoperativ smärta. Metod: En systematisk litteraturstudie som omfattade 

studier med kvalitativ ansats som har granskats och analyserats utifrån SBU mall för 

kvalitativa studier. Resultat: Sju vetenskapliga artiklar ingick. De huvudteman som framkom 

var: Uppfattningar och förväntningar av postoperativ smärta, påverkan på livskvalitén, intag 

av läkemedel, information och vårdpersonalens betydelse och smärta och aktivitet. 

Konklusion: Postoperativ smärta är en subjektiv upplevelsen. Hur den uttrycks varierar från 

patient till patient och påverkas av bemötande, tidigare erfarenheter och slutligen hur smärtan 

hanteras. 
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Introduktion  

I Sverige har det genomförts 698 612 operationer inom slutenvården under år 2014 

(Socialstyrelsen, 2014). Studier visar att postoperativ smärta är fortfarande ett stort problem 

trots vårdens utveckling samt moderna kirurgiska metoder (Lewandowska, Filip, Mucha, 

2013). Bristande integration av kunskaper och metoder för effektiv smärtbehandling 

postoperativt påverkar patienter negativt, vilket leder till psykiska, fysiska och emotionella 

påfrestningar för patienter (Glowacki, 2015). Berggren (2012) menar att postoperativ smärta 

kan hos patienter dels bero på den bakomliggande sjukdomsprocessen men också på olika 

invasiva procedurer och åtgärder som patienten utsetts för under den postoperativa tiden.  

Målet är en smärtfri patient som känner sig lugn, är vaken och har en tydlig dygnsrytm (a.a) 

 

Problemområde 

Obehandlad postoperativ smärta kan leda till ett flertal komplikationer och försenat 

tillfrisknande. Smärta kan även försvåra det dagliga omvårdnadsarbetet bland annat 

mobilisering, nutrition och kommunikation. Forskning visar att 30 % av de som genomgår 

kirurgi upplever att det har en underbehandlad postoperativ smärta Svensk Förening för 

Anestesi och Intensivvård (SFAI) Rudin, Brantber, Eldh och Sjölund, (2010). 

Uppskattningsvis har då över 200 000 patienter haft en underbehandlad smärta i Sverige år 

2014.  

 

När författarna gjorde en preliminär litteratursökning har det framkommit att det finns mycket 

forskning om postoperativ smärta. Flertalet litteratursammanställningar beskriver postoperativ 

smärta i relation till en specifik operationsåtgärd eller valet av specifika läkemedel men det 

saknas sammanställningar om vad patienterna har för upplevelser. Det är av vikt att kunna 

sammanställa den forskning som finns för att få en överblick vad forskningen har visat.  

Genom att analysera kvalitativa studier hoppas författarna kunna få fram resultat som kan 

guida vårdpersonal till ett bättre omhändertagande av postoperativa patienter.  

Postoperativ smärta kan ha flera förklaringar och orsaker. För att aktivt kunna arbeta mot en 

bättre och smärtfri postoperativ vård är det viktigt att definiera och precisera vilka problem i 

relation till postoperativ smärtlindring som patienter upplever. 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Filip%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25000842
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mucha%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25000842
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Bakgrund 

 

Definition av smärta 

Den vanligaste definitionen av smärta enligt International Association for the Study of Pain 

(IASP), (1994) vilket är världens största tvärvetenskapiga internationella organisation inom 

området smärta, är att smärta är en obehaglig sensorisk och/eller emotionell upplevelse som 

orsakas av faktisk eller hotande vävnadsskada. Smärtan är alltid subjektiv och ska utgå ifrån 

patientens upplevelse.   

 

Vår upplevelse av smärta är beroende av två olika faktorer. Den första är den sensoriska delen 

som förmedlas via vårt nociceptiva system och den andra är vår känslomässiga del. Den 

känslomässiga delen tror man påverkas av flera olika sammanhängande processer i centrala 

nervsystemet (CNS) (Werner, 2010). Nociception är överföringen av information från en plats 

för vävnadsskada till det centrala nervsystemet. Nociceptorer är främst ospecifika fria 

ändelser av afferenta nervfibrer som fungerar som känselreceptorer som specialiserat sig på 

att uppfatta vävnadstrauma från kemisk, termisk och mekanisk källa (Reardon, Anger & 

Szumita, 2015). Den sensoriska delen aktiveras vid direkt eller indirekt vävnadsskada och 

stimuli av till exempel epidermis aktiverar keratinocyter som stimulerar nociceptorer. 

Signalerna skickas via nervfibrer till ryggmärgens bakhorn och vidare till talamus. Vidare 

sker det en fortledning till hjärnans subkortikala strukturer, det limbiska systemet som gör att 

vi upplever smärtan emotionell- affektiva. Ledningen sker även till de kortikala strukturerna 

som ansvara för den medvetna sensorisk- diskriminativa smärtupplevelsen (Werner, 2010).  

Vårt nociceptiva system fungerar som en varningsklocka för det som kan vara skadlig för vår 

kropp. Detta har lett till att en del av kroppens känsligare organ är utrustade med en högre 

täthet nociceptorer så att vi skyddar dessa lite extra (a.a). Exempel på detta kan vara ögat som 

kan reagera kraftigt på stimuli i form av blinkningar, smärta och ökad tårproduktion i 

samband med stimuli. Den smärta som uppstår i samband med vävnadsskada kallas för 

inflammatorisk smärta. Exempel på detta kan vara trauma så som vid kirurgi vilket triggar den 

akuta inflammatoriska processen som ger en frisättning av leukocyter och makrofager. Dessa 

ämnen bidra till en ökad retbarhet som gör att den inflammatoriska processen byggs på 

(Glowacki, 2015).  
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En ökad retbarhet hos nociceptorerna ger ett ökat stimuleringssvar och kan skapa en spontan 

impulsfrisättning vilket kan skapa hyperalgesi om inte processen bryts. Den primära 

hyperalgesin kan övergå till sekundär hyperalgesi vilket innebär att det område som från 

början utsatts för stimuli har en ökad känslighet för till exempel beröring och tryck i det 

område som smärtan tidigare befunnit sig i vilket gör att nociceptiva signaler skickas och 

tolkas av kroppen som smärta. Tidigare i människans utveckling var detta ett försvar för 

kroppen medan det idag inte har någon biologisk betydelse mer än att man tror att dessa 

faktorer kan vara en orsak till att vi utvecklar postoperativ smärta (Werner, 2010).  

Ett akut smärttillstånd relaterat till ett nociceptivt tillstånd varar mellan 4-8 veckor och 

smärtan är då relaterad till den bakomliggande skadan och dess inflammatoriska process 

(Fredenberg, Vinge & Karling 2015).  

 

Akut postoperativ smärta 

SFAI har i en rapport från 2010 kommit fram till att ca 5 % av alla som genomgår operativa 

åtgärder kommer att utveckla långvarig smärtproblematik och det är därför viktigt att hälso- 

och sjukvården arbetar aktivt för att förhindra och minska den akuta smärtan (Rundin et al., 

2010). Enligt Lewandowska et al., (2013) är den vanligaste förekommande typen av 

postoperativ smärta, nociceptiv smärta med högsta intensitet de första dagarna efter 

operationen. Den akuta smärtan ger inte bara långvariga effekter utan påverkar också det 

välmående man har i direkt anslutning till ingreppet. Exempel på detta kan vara minskad 

mobilisering och ökad trombosrisk, fördröjning av mag- och tarmrörelser och sömnproblem 

(Gupta, Kaur, Sharma, Goyal, Arora & Murthy, 2010). Nociceptiva impulser från ett skadat 

område ger även impulser via ryggmärgen till hjärnan som påverkar skelettmuskulatur och 

blodflöde vilket leder till ökad muskeltonus och minskad syrgastransport till vävnaden vilket i 

sin tur leder till sekundära smärttillstånd (Werner, 2010). Detta kan förklaras genom att en 

obehandlad smärta ger ett ökat stresspåslag vilket leder till ökad utsöndring av katekolaminer, 

kortisol och glukagon. Dessa hormoner kan leda till takykardi, hypertoni, ökning av hjärtats 

sygasbehov, hyperglykemi, insulin resistens, proteinmetabolism samt koagulationsrubbningar 

(Reardon et al., 2015).  
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Faktorer som kan påverka patientens smärtupplevelse och välbefinnande 

postoperativ 

Bristande kunskaper och metoder för effektiv smärtbehandling påverkar patienterna negativt, 

vilket resulterar i negativa fysiska, psykiska och emotionella reaktioner hos patienterna 

(Glowacki, 2015). Postoperativ illamående och kräkningar (PONV) är vanliga komplikationer 

efter operation och narkos. PONV sker främst inom de första 24 timmarna och kan leda till 

hög sjuklighet, fördröjd utskrivning från sjukhuset, ökade sjukhus kostnader och kanske 

viktigast av allt dålig välbefinnande. Studien visar att ökad användning av opioider i 

smärtstillande syfte ger en ökad förekomst av PONV (Silva, O´Ryan & Poor, 2006). 

 

Ångest är ett tillstånd av farhågor och skräck för något som patienten inte kan identifiera. 

Carr, Thomas och Wilson-Barnet, (2005) har i sin studie funnit att patienter som var oroliga 

hade signifikant högre smärtupplevelser än mindre oroliga patienter och deras förändringar i 

ångest var relaterade till förändringar i smärtaupplevelsen. Även Övereng (2005) skriver om 

att ångest förstärker smärtan, ökar de fysiska symptomen och sänker smärttoleransen. 

Kombinationen av sjuksköterskans samtal, stöd, tröst samt farmakologisk smärtbehandling 

kan bidra till att minska patientens ångest (Gulbrandsen, 2009). Smärta är en naturlig del av 

människors liv och en av de mest obehagliga och oönskade upplevelser som kan orsaka 

rädsla, ångest, eller till och med ilska (Lewandowska, Filip & Mucha, 2013). 

 

Omvårdnadsåtgärder vid akut postoperativ smärta 

Omvårdnadsåtgärder har stor betydelse i vården av patienter postoperativt. Det är av stor vikt 

att vårdpersonal behandlar hela patienten och inte bara smärtan. Personcentrerad vård tar sin 

utgångspunkt i patientens upplevelse av situationen och utgår från personens resurser, 

förutsättningar och hinder (Svensk sjuksköterskeförening SSF, 2010). Det är viktigt att 

informera, stödja och stimulera patientens förmåga till egenvård för att bevara patientens 

fysiska, psykiska och sociala välbefinnande både inom intensiv- och postoperativ vård (SSF, 

2012). Genom att optimera faktorer så som att ligga bekvämt, motverka törst eller muntorrhet, 

optimal vila så kan dessa faktorer hjälpa patienterna att uppleva smärtan som mindre intensiv 

och effekterna av läkemedel förbättras. Dessa faktorer kan ge både en direkt eller indirekt 

effekt men dessa omvårdnadsåtgärder ger även en upplevelse av omtanke och ökat egenvärde. 

Det är av stor vikt att vårdpersonalen skapar trygghet och tillit för att på så sätt förstärka 

effekten av den postoperativa smärtbehandlingen (Almås, Valand, Bilicz & Berntzen 2009).  

 



5 

 

SFAI menar att akut smärta ska behandlas som en vitalparameter, smärtan ska behandlas 

skyndsamt, mätas och dokumenteras samt att varje verksamhet ska använda sig av en för 

verksamheten adekvat plan för att på bästa sätt smärtlindra den aktuella patientkategorin som 

man vårdar (Rundin et al., 2010). 

 

Perspektiv/ utgångspunkt  

Enligt Kirkevold (2008) bygger Joyce Travelbees teori på människan som individ, mänskliga 

relationer och kommunikation mellan olika individer samt upplevelsen av mening och 

lidande. Hon belyser även att sjukdom och lidande är patientens personliga upplevelse och vid 

utsatta situationer kan patienten anta två olika utgångspunkter “Varför jag” alternativt “varför 

inte jag”. Teorin lägger även stor vikt vid om patienten kan se en mening med sitt lidande för 

att på så sätt få en förståelse för den vilket i sin tur påverkar individens beteende (a.a). Om 

sjukvårdspersonalen är medvetna om detta kan vi aktivt jobba med att förhindra upplevelsen 

av “varför jag”. I den kirurgiska verksamheten är stora delar planerade ingrepp vilket gör att 

vårdpersonalen har tid till att informera patienterna om hur ingreppet kommer att gå till, 

varför det är nödvändigt samt vad patienten har att förvänta sig i det postoperativa förloppet. 

På så sätt kan vi minska känsla av hopplöshet, oförstående och lidande. 

 

Travelbee beskriver att individens upplevelse av lidande enbart kan förstås till fullo genom att 

vårdgivaren ber individen att självständigt beskriva och förklara sitt lidande och att detta inte 

kan mätas via olika klassificeringssystem (Kirkevold, 2008). I den moderna sjukvården är det 

lätt att tänka och utgå ifrån olika bedömningsmallar och vad tidigare erfarenheter säger medan 

det viktigaste i smärtbehandling är att lyssna in patientens upplevelser, känslor och tidigare 

personliga erfarenheter. Som tidigare nämnts är smärta en subjektiv upplevelse som varierar 

från fall till fall. Genom att lyssna på patienternas uppfattning kan vi på bästa sätt möta de 

problem som finns och uppstår med postoperativ smärta. Författarna till denna litteraturstudie 

anser att detta är något som utifrån Travelbees anda kan användas kliniskt på samtliga 

vårdavdelningar men kan tydligt ses i den postoperativa vården oavsett om det sker på en 

postoperativvårdavdelning, intensivvårdsavdelning eller via en mottagning. Travelbee menar 

att sjuksköterskans stora ansvarsområde är att hjälpa patienten att uppleva hälsa och 

välbefinnande (a.a).  
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När individen blir sjuk kan patienternas autonomi falla bort mer eller mindre och det är då 

sjuksköterskan som står närmast patienten och alltså sjuksköterskans uppgift att ta över eller 

stötta patienten vid dessa situationer (Kirkelvold, 2008). För att detta ska fungera krävs en 

god kommunikation mellan patient och sjuksköterska. För att sjuksköterskan ska kunna få en 

helhetsbild över individen bör hon/han ta ett steg tillbaka för att upptäcka den unika individen 

i personen hon har framför sig (a.a). Genom personcentreradvård försöker sjuksköterskan nu 

vara mer öppen för olikheter och skillnader. Med hjälp av Travelbees perspektiv vill 

författarna till denna litteraturstudie belysa och skapa förståelse för det unika och personliga i 

individens smärtupplevelse.   

 

 

Syfte 

Studiens syfte var att systematiskt sammanställa vetenskaplig litteratur som belyser 

patienternas upplevelse i relation till akut postoperativ smärta.  

 

 

Metod 

Författarna har förutsättningslöst samlat in den evidens som finns inom det valda området och 

därefter fått fram nya teman utifrån sina granskningar. Detta kallas en induktiv ansats och är 

vanligt förekomande i kvalitativa studier (Forsberg & Wengström, 2008).  

 

Uppgiftens mål var att genomföra en systematisk litteraturstudie vilket enligt Statens 

beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU, 2014) innebär att precisera en tydlig 

frågeställning eller problemformulering som beskriver det valda forskningsområdet. Det är då 

viktigt med en tydlig redovisning av de urvals kriterier som författarna använt sig av för att 

välja ut relevanta artiklar. Författarna har genomfört en systematisk sökning av relevant 

litteratur för vald frågeställning/ problemformulering och har därefter valt ut och 

kvalitetsgranskat samtliga studier som uppfyller och svarar på urvalskriterierna och studiens 

syfte. För att som läsare få en tydlig redovisning av data som framkommit ifrån valda studier 

har dessa redovisats i en matris för att få en översikt. En djupare redovisning finns även 

sammanställt i resultatet (SBU, 2014). 
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Urval 

För att få en sammanställning av den senaste forskningen inkluderades studier som var 

publicerade år 2006-01-01 fram till 2016-03-02. För att fånga och belysa patienternas 

upplevelse valde författarna att fokusera på artiklar med en kvalitativ forskningsansats. Vid 

sökningen inkluderades publikationer av studier som hade vuxna deltagare, det vill säga över 

18 års ålder. För att kunna genomföra studien krävdes det även att artiklar fanns tillgängliga i 

“Full text” via Lunds universitets databaser. Sökningarna gjordes med engelska termer vilket 

gjorde att resultaten begränsades till abstract skrivna på engelska. Det gjordes även en 

manuell exkludering av de artiklar som inte var skrivna på engelska. Det var av stor vikt att 

det tydligt framkom att valda artiklar hade ett etiskt medgivande för att genomföra studien, 

annars exkluderades dessa. Detta resulterade i sju relevanta artiklar som redovisas i en matris, 

Bilaga 2. 

 

Datainsamling 

Valet av artiklar baserades på artikelsökningar från ämnesdatabaser med vetenskapligt 

innehåll. Författarna har valt att använda sig av Pubmed och Cinahl. Målet var att fånga alla 

för syftet relevanta studier (SBU, 2014). En preliminär sökning gjordes med syfte att få en 

uppfattning om hur mycket litteratur som fanns och som var relevant för litteraturstudiens 

syfte. Det gjordes även en fritextsökning för att författarna skulle få en övergripande bild av 

det forskningsmaterial som fanns tillgängligt. Val av sökord till den preliminär sökning var: 

akut postoperativ smärta, patient erfarenhet, uppfattningar, tillfredställelse och akut 

smärthantering som översattes till: Acute postoperative pain, patient experience, perceptions, 

satisfaction, acute pain management. Den preliminära sökningen visade att det fanns ett 

underlag för att genomföra en systematisk litteraturstudie på det valda området utifrån 

sökträffarna.  

 

Utifrån den preliminära sökningen fick författarna en vägledning till en ny sökning och vilka 

sökord som var mest relevanta för syftet. Därefter valdes sökorden: akut postoperativ smärta, 

postoperativ smärta, patient erfarenhet och patient tillfredsställelse. Sökorden översattes till 

engelska och blev: acute postoperative pain, postoperative pain, patient experiences och 

patient satisfaction. Sökningen genomfördes med enstaka MeSH (Medical Subject Headings) 

och subheadings (physiology, psychology, prevention and control). I Cinahl användes samma 

söknig med Cinahl headings och subheadings termer (drug therapy DT, nursing NU, 

psychosocial factors PF, complications CO). För att får en bred sökning så arbetade 
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författarna med olika kombinationer genom att använda sig av Mesh-termer alternativt att 

använda sig av fritext- termer och valde att använda de resultat som gav flest antal relevanta 

träffar i sökmotorn. Författarna gick tillsammans igenom vilka sökord som skulle användas 

och genomförde sökningarna gemensamt. 

 

Därefter kombinerades de olika sökorden med booleska sökoperatorer OR och AND. Detta 

gjordes i båda databaserna. Genom att kombinera vissa sökord med OR utvidgas sökningen 

ytterligare, för att sedan med AND specificeras och snävas in.  

Författarna har även använt kompletterande metoder genom att analysera de valda artiklarnas 

referenslistor för att på så sätt hitta fler relevanta artiklar, så kallad kedjesökning (SBU, 2014). 

Denna sökning gav inga nya artiklar som svarade mot syftet. 

 

Urvalet fortsatte med att samtliga 615 titlar lästes igenom, vara av 465 exkluderades då de 

beskrev främst läkemedel, mätskalor eller sjuksköterskans upplevelser. Detta gav 150 abstract 

som ansågs vara relevanta för studiens syfte. Dessa abstrakt lästes av båda författarna enskilt. 

Resultatet diskuterades mellan författarna och lede till att ytterligare 107 artiklar 

exkluderades. Anledningen till exklusion i detta steg var att det tydligt framkom att studierna 

inte använt sig av en kvalitativ metod. Därefter kvarstod 43 artiklar (urval 1). Av dessa 43 

valda var där en del artiklar som förekom som dubbletter, flertalet använde sig av mixad 

metod, åtta saknade fulltext och fyra var inte skrivna på engelska, detta gav ett bortfall på 28 

stycken. När dessa 28 artiklar uteslutits kvarstod det 15 artiklar (urval 2) som granskades 

utifrån vald bedömningsmall och bedömning av kvalitetsgrad utifrån Kriterier för bedömning 

av vetenskaplig kvalitet (SBU, 2014).  Författarna gjorde detta först enskilt med mål att 

artikeln skulle svara mot syftet och att ovan valda inklusions- och exklusionskriterier 

uppfylldes. Vid gemensam genomgång valdes åtta artiklar bort då de inte höll tillräckligt hög 

kvalitet, vilket resulterade i sju valda artiklar (urval 3) som presenteras i bilaga 2. Det som 

redovisas i det tredje urvalet är de valda artiklarna som höll hög eller medelhög kvalitet. 
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Databas  

PubMed  

Datum 

20160301 

Sökning: 

Sökord Antal  

träffar/ 

lästa 

titlar 

Lästa 

Abstr-

akt 

Urval 1 

Lästa 

artiklar 

Urval 2 

Gran- 

skade 

Urval 3 

Utva-

lda 

 

1 

Acute Postoperative pain 

AND  PatientExperiences 

24 15 4 0 0 

 

2 

Acute Postoperative pain 

AND  Patient satisfaction 

151 26 14 3 0 

3 Pain,Postoperative 

/physiology"[Mesh] OR 

"Pain, Postoperative / 

prevention and 

control"[Mesh] OR"Pain, 

Postoperative/psychology" 

[Mesh] AND Patient 

experiences 

51 29 10 

 

5 2 

 

4 Acute postoperative pain 

OR Acute postsurgical 

pain AND Patient 

experiences OR Patient 

satisfaction 

 

173 20 1  0 0 

 

Databas:   

CINAHL 

Datum: 

20160302 

 

Sökord Antal 

träffar/ 

lästa 

titlar 

Lästa 

Abstrak

t 

Urval 1 

Lästa 

Artiklar 

Urval 2 

Grans-

kade 

Urval 3 

Utvalda  

1 Acute postoperative pain 

AND Patient experiences 

40 10 3 2 1  

2 Acute Postoperative pain 

AND  Patient satisfaction 

45 15 1 0 0 

3 

 

(MH "Postoperative 

Pain/DT/NU/PF/CO") 

AND Patient experiences 

51 14 4 3 3 

 

4 

 

Acute postoperative pain 

OR Acute postsurgical 

pain AND Patient 

experiences OR Patient 

satisfaction 

80 21 6 2 1 
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Instrument 

Valet av ett relevant bedömningsinstrument påverkades av eventuella kostnader för 

instrumentet, tillgänglighet och tidigare kunskap, om det använts i liknande studier och att det 

är anpassat för det som är tänkt att mätas (Polit & Hungler, 1999). Författarna har även tittat 

på Rödakorsets mall men anser att deras instrument inte är anpassat till det som planerades att 

mätas och hade en dålig struktur. Författarna har dessutom båda tidigare erfarenhet av SBU:s 

mall och har därför valt att använda sig av den. 

 

Utifrån vald bedömningsmall Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ 

forskningsmetodik - patientupplevelser (bilaga 1) granskades artiklarnas syfte, urval, etiska 

resonemang, datainsamling, analys och resultat (SBU, 2014). Denna mall är ett stöd i 

författarnas bedömning av artiklarnas kvalitet. Med stöd av SBU;s mall Kriterier för 

bedömning av vetenskaplig kvalitet fick artiklarna betygen hög, medelhög eller låg kvalitet. 

Kravet för att få bedömningen hög vara att artikel skulle ha: ett väldefinierat syfte, att urvalet 

var relevant och väl beskrivet. Det var även ett krav att det fanns angivet ett etiskt resonemang 

samt att datainsamlingen och analysen skulle vara väl beskrivet och relevant. Artiklar med 

hög (fyra stycken) och medelhög (tre stycken) kvalitet inkluderades i resultatet. Bedömningen 

av artiklarna skede enskilt av varje författare. Författarna diskuterade sedan sina bedömningar 

och enighet fanns om vilka artiklar som höll tillräckligt bra kvalitet, använde rätt 

forskningsmetod samt svarade till syftet för att ingå i studien (SBU, 2014).  

 

Analys av data 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) rekommenderas att artiklarna delas upp utifrån 

design, datainsamlingsmetod och analysmetod för att underlätta granskningsprocessen för 

författarna, detta redovisas i bilaga 2 Matris. Syftet med analysen är att beskriva, tolka och 

förstå den data som samlats in. En sammanställning sker för att på ett tydligt sätt 

sammanställa ny fakta och ge läsaren en helhet och förståelse för resultatet. Olika teman och 

kategorier har arbetats fram utifrån likheter av teman och kategorier i de valda artiklarna 

(Dahlberg, 1997). Denna arbetsgång, som författarna har använts sig av, delas upp i fyra steg 

och kallas enligt SBU (2014) för syntes. Författarna började med att gå igenom de valda 

studierna för att identifiera olika teman i artiklarnas resultatredovisning som kan stämmas av 

med olika citat. De teman som förekom i olika studier sammanställdes och skapade första 
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nivåns teman. Vid liknande första nivås teman reducerades dessa till andra nivås teman 

genom att olika teman arrangerades om och nya teman framkom. Besläktade andra nivåns 

teman sammanställdes sedan till en övergripande tredje nivås teman där samband mellan 

andra nivåns teman problematiserades och tolkades. Det slutliga målet var att få en samlad 

bedömning av det vetenskapliga materialet och med hjälp av detta kunde evidensgraderade 

resultat formuleras (SBU, 2014).  

 

 
Figur 1. Exempel på syntes av valda artiklarnas tema för att få nya huvudteman. 

 

 

Forskningsetiska avvägningar 

Etiska övervägande och forskningsetiska riktlinjer ska följas när en systematisk 

litteraturstudie genomförs. Det är därför av stor vikt för författarna att artiklarna tydligt visar 

att de har fått tillstånd från en etisk kommitté samt att man tydligt kan följa forskarens 

tillvägagångssätt menar Forsberg och Wengström (2003). Författarna har aktivt sökt och 

kontrollerat så att valda studier har fått ett etiskt godkännande för att bedriva sin studie.  

 

 

NIVÅ 3 

Uppfattningar 

 och förväntningar 

 av postoperativ smärta 

NIVÅ 2.  

Den postoperativa 
smärtansutgångspunkt/karaktär; 

Generell kroppslig smärta; 

Patientens förväntningar 

NIVÅ 1. 

KATEGORIER: Beskrivning av akut smärta; 
Postoperativa smärterfarenheter;  

Patienternas beskrivning av smärtan; Subjektiv 
karaktär/Upplevelse av smärta; 

Smärtupplevelser;Postoperativ smärtupplevelse 

ARTIKLAR:   Womens experience of acute and chronic pain following 
breast cancer surgery; Postoperative pain and self-management: 

women´s expeiences after cardiac surgery; Perspectives of Swedish 
patients on postoperative pain; An ethnografic exploration of 

postoperative pain experiences among Ghanaian surgical patients 
managment;Managment of pain in cardiac surgery ICU patients: Have 
we improved over time?; Patients’ experience of pain and pain relief 
following hip replacementsurgery; Perspectives and experiences of 

elective surgery patients regarding pain management 

 

 



12 

 

Det har inte varit aktuellt att vid denna litteraturstudie aktivt exkludera någon artikel. 

Samtliga valda artiklar har på ett tydligt sätt redovisat sitt etiska godkännande.    

 

När Nurnbergkodexen formulerades bestämdes det att vid all medicinsk forskning på 

människor måste det finnas ett informerat samtycke från deltagarna, forskningen ska ha goda 

avsikter och att deltagarna när som kan välja att avbryta deltagande utan någon speciell 

anledning (CODEX, 2016). Författarna antar att samtliga deltagare har fått informerat 

samtycke då samtliga studier har fått ett etiskt godkännande. Informerat samtycke har endast 

redovisats i visa artiklar, en orsak till detta kan vara artiklarnas begräsningar i antal ord. 

 

Forskningsresultat kan även betraktas som vetenskapligt godtagen om det redovisas öppet så 

att andra forskare kan kontrollera och upprepa forskningen (Vetenskapsrådet, 2010). Ett 

exempel på detta är att författarna till denna litteraturstudie öppet har redovisat sökscheman så 

att andra forskare kan kontrollera och upprepa forskningen.  

 

 

Resultat 

Vid granskning av de valda artiklarna ser man att forskarna är tydliga med att påtala att 

smärta är en subjektiv upplevelse och något som utformas efter det du har utsatts för under 

pågående vårdtillfälle men även av tidigare erfarenheter. Trots detta ser man flera likheter i 

det som tas upp av deltagarna i olika intervjuer. 

Enligt patienterna var smärta ett symtom som alltid var i fokus då det alltid var närvarande 

eller plötsligt kunde uppstå när patienterna rörde på sig eller var aktiva (Idvall, Bergqvist, 

Silverhjelm & Unosson, 2008). 

 

Resultatet presenteras i fyra olika huvudteman som är nivå tre teman: 

● Uppfattningar och förväntningar av postoperativ smärta 

● Påverkan på livskvalitét 

● Intag av läkemedel, information och personalens betydelse 

● Smärta och aktivitet 
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Huvudteman Underteman Artiklar 

Uppfattningar och 

förväntningar av 

postoperativ smärta. 

 Den postoperativa smärtans 

utgångspunkt och karaktär 

Hovind , Joelsson   

 Patientens förväntningar Hovind, Aziato, Rejeh 

 

 Generell kroppslig smärta  Leegaard, Hovind 

Påverkan på livskvalitén  Smärtans konsekvenser Leegard, Aziato 

 Egenvård och patienternas sätt 

att hantera smärtan 

Idwall, Joelsson 

 

Intag av läkemedel, 

information och 

vårdpersonalens 

betydelse 

 Läkemedel Hovind,Leegaard, 

Idwall, Gelinas,Joelsson 

 Informationens betydelse 

 

Leegaard, Idwall 

 Vårdpersonalens betydelse Idwall, Aziato,Gelinas, 

Rejeh 

Smärta och aktivitet  Aziato, Gelina, Joelsson 

 

 

 Uppfattningar och förväntningar av postoperativ smärta 

 

Den postoperativa smärtans utgångspunkt och karaktär 

I de analyserade artiklarna beskrivs smärtan som något som patienterna direkt kunde relatera 

till och sätta ord på. Efter att granskat resultatet ser man tydligt att smärtan kunde beskrivas på 

olika sätt. I Hovind, Bredal och Dihle (2012) studie intervjuades åta kvinnor efter bröstcancer 

kirurgi. Samtliga deltagare uppgav att de hade en akut postoperativ smärta i samband med 

ingreppet och att den upplevda smärtan utgick ifrån operationssåret och dess suturer. Även 

Joelsson, Olsson och Jakobsson (2010) som intervjuade 15 patienter som genomgått 

höftoperation uppger att de intervjuade upplevde att den akuta smärtan uppstod i direkt 

anslutning till ingreppet och att smärtan utgick ifrån operationssåret. Patienter beskrev 

smärtan som ömhet, kontraktioner, åtstramningar och tryck över bröstet (Hovind et al., 2012) 

och som fruktansvärd, intensiv och brännande (Joelsson et al., 2010). Det olika 

beskrivningarna och ordvalen för att beskriva smärta visar tydligt på hur olika smärtan kan 

upplevas och tolkas. I Hovind et al. (2012) studie intervjuade man även de patienter som 
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utvecklade ett kroniskt smärttillstånd på grund av sin canceroperation. Dessa patienter 

beskrev den kroniska smärtan på samma sätt som de beskrev den akuta smärtan.  

 

Generell kroppslig smärta 

Studierna visar att patienterna även upplevde generell smärta som inte var kopplat till 

operationssåret utan till andra delar av kroppen. Leegaard, Nåden och Fagermoen (2008) 

intervjuade tio kvinnor efter elektiv hjärtkirurgi. Patienterna beskrev att efter operationen så 

hade de utöver operationssåret även smärtproblematik i nacke, skuldror och rygg vilket var ett 

problem i mer än två veckor postoperativt. Detta betyder att smärtan ofta var ett problem som 

var kvarstående när patienten skrevs ut från sjukhuset och förväntades att självständigt sköta 

behandlingen i hemmet. Hovind et al. (2012) nämner att patienterna upplevde en 

överkänslighet mot vardagliga saker så som att huden kom i kontakt med kläderna och att det 

utlöste smärtupplevelser.  

Patienternas förväntningar                                                                                  

Studierna visar att det har stor betydelse att patienterna har förståelse för varför ingreppet 

genomförs och att denna förståelse påverkar deras syn på den postoperativa smärtan (Aziato 

& Adejumo, 2015; Hovind et al. 2012; Rejeh & Vaismoradi, 2010). Rejeh och Vaismoradi 

(2010) intervjuade 20 patienter efter elektiv generell kirurgi. Det framkom då att majoriteten 

av deltagarna menade att smärtan postoperativt var oundviklig och ansågs som något normalt 

och deltagarna hade inga tankar eller förväntningar över att vara helt smärtfria. Aziato och 

Adejumo (2015) intervjuade 13 patienter som genomgått generell kirurgi och även dessa 

deltagare har accepterat att de upplevde en postoperativ smärta. De beskriver även att 

patienterna upplevde en lättnad i samband med ingreppet och att de då uppgav att de i detta 

fall accepterade den upplevda smärtan för att det i det längre loppet kommer att leda till en 

bättre hälsa “Där fanns en smärta: men vad det nu var för något i min mage som gav mig 

problem fanns inte mer: så jag var inte orolig för den smärtan efter operationen”(s.304)(a.a). 

Även de patienter som Hovind et al. (2012) intervjuade upplevde akut smärta men även de 

uppgav att de accepterade smärtan och att de inte kände någon oro för den “ Jag var inte 

orolig för smärtan. Jag hade inte fokus på det”(s.1047). De undersökta patienterna hade en 

tidigare erfarenhet innan operationen vilket speglade deras syn på smärtupplevelsen. Hovinds 

et al. (2012) patienter opererades på grund av deras cancer diagnos och de intervjuade uppgav 

att det som var deras fokus postoperativt var om operationen varit tillräcklig och eventuell 

prognos av tumörväxt detta kan har varit faktorer som förskjutit upplevelsen av smärtan. 
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Påverkan på livskvalitén 

Smärtans konsekvenser 

Vid intervjuerna framkom det att deltagare hade problem med nattlig värk vilket påverkade 

kvalitén på sömnen. Smärtan utlöstes av ofrivilliga rörelser när de sov samt att de inte kunde 

sova på sidan på grund av operationssåren. Den försämrade sömnkvalitén gjorde så att 

deltagarna var tröttare under dagarna och i behov av vila mitt på dagen (Leegard et al., 2008). 

Även i Aziatos och Adejumos (2015) studie uppgav patienterna att smärtan var värre under 

natten. Dessa patienter reflekterade även över att bemanningen av sjuksköterskor var lägre 

nattetid vilket gjorde det svårare att på kalla sjuksköterskornas uppmärksamhet när smärtan 

förvärrades “Jag hade verkligen smärta och jag led mig igenom den natten till nästkommande 

dag”(s.303). 

 

Egenvård och patienternas sätt att hantera smärtan 

För att lära sig att hantera smärtan utarbetade patienterna olika strategier för att på så sätt 

uppnå en smärtfri eller behaglig vardag. Idvall et al. (2008) och Joelsson et al. (2010) belyser 

båda patienternas medvetenhet om hur kroppspositioneringen påverkade den upplevda 

smärtan. Patienterna fick hjälp med att ligga i bekväma lägen med hjälp av kuddar som gav 

stöd för olika kroppsdelar vilket gav en trygghet och ett lugn som även upplevdes förbättrade 

nattsömnen (Joelsson et al., 2010). Idvall et al. (2008) intervjuade 30 patienter efter 

ortopedisk eller generell kirurgi. Även dessa patienter lärde sig efterhand hur de skulle röra på 

sig och sitta för att uppleva minst smärta. Kunskapen fick patienterna dels av egna 

erfarenheter men även från vårdpersonal och anhöriga. Studien visade att vårdpersonal inte 

alltid var medveten om vilken påverkan anhöriga hade för patienten i deras smärthantering. 

Andra sätt att arbeta med smärtan kunde vara att läsa, titta på TV eller vid besök av anhöriga. 

I samband med rastlöshet upplevde patienterna att smärtan förvärrades (Idvall et al.,2008). 

 

 

Intag av läkemedel, information och vårdpersonalens betydelse 

 

Läkemedel 

Hur läkemedel administrerades hade en stor inverkan på hur patienterna upplever sin 

postoperativa smärta. I Joelssons et al. (2010) studie framkom det att den generella 
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upplevelsen av läkemedel var att de hade god effekt på smärtan. Deltagarna i denna studie 

upplevde även att de fick vara delaktiga vid valet av hur mycket de ville ta. Även Idvall et al. 

(2008) beskriver att deltagarna uppskattade när de själva fick vara med och bestämma när och 

hur läkemedel skulle administreras. Patienterna uppgav även att de kontinuerligt och 

rutinmässigt fick de läkemedel som var nödvändiga när de bad om det “Jag tycker att de 

gjorde mycket för att minska min smärtupplevelse, jag fick tabletter också vidare. Jag 

behövde inte övertala någon de bara stannade till och frågade: Vill du ha en smärtstillande 

tablett?” (s.134). Joelsson et al. (2010) kom fram till att patienterna var positiva till de 

smärtstillande läkemedel som de fick. Samtidigt visade Gelinas (2007) intervjuer på 93 

patienter efter hjärtoperation att en låg andel av deltagarna upplevde sig haft effekt av de 

givna läkemedlen för smärta. 

 

Vårdpersonalens behandling av smärtan när patienten är inneliggande bör påverka hur 

patienten ser på sin smärtbehandling i hemmet. Hovind et al. (2012) lät kvinnor beskriva 

deras syn på läkemedelsbehandling när de kom hem. Samtliga kvinnor hade använt sig av de 

läkemedel som vårdpersonalen hade skickat med dem hem för att klara sig det första dygnet 

men mycket få hade hämtat ut de receptbelagda läkemedel som var till för att behandla den 

postoperativa smärtan på längre sikt. Kvinnorna var generellt skeptiska till att använda flera 

olika tabletter för att lindra smärta och de flesta hade tidigare dåliga erfarenheter med olika 

biverkningar vilket gjorde att de inte ville ta läkemedel i onödan. Kvinnorna var benägna att 

själv hitta lösningar för att minska smärtan “ Jag exponerade mig inte för någon smärta alls 

så att jag kunde undvika smärtstillande tabletter” (s.1047). Även Leegaard et al. (2008) 

beskriver liknande fenomen “Det är faktiskt inte okej att ta för mycket (läkemedel). Det är 

bättre att din kropp säger åt dig när du gjort för mycket. Bättre att ta det försiktigt och sakta 

ner” (s482) och “Om smärtan är tolererbar så tar jag inga tabletter. Då väntar jag hellre tills 

smärtan är oumbärlig, fastän jag vet att effekten tar längre tid”(s.482). Genom att analysera 

deltagarnas smärtdagbok kunde forskarna se att ingen av deltagarna hade följt den 

rekommenderade dagliga doseringen utan istället tagit för liten dos och tagit läkemedlen 

oregelbundet. 

 

Informationens betydelse 

Studierna visar att patienterna ofta fick information om läkemedel och hur smärtan skulle 

hanteras men att det fanns oklarheter på grund av att vårdpersonalen inte stämde av med 

patienterna om de uppfattat informationen rätt. Leegaard et al. (2008) presenterar att en del av 
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deltagarna inte mindes att de fått någon specifik information i samband med utskrivningen. 

Samtidigt framkommer det att de flesta som fått information tyckte att den var svårbegriplig 

och inte omfattades av de delar som de önskat få information om. Deltagarna önskade främst 

information om vad som ansågs normalt för det genomgångna ingreppet, hur de utskrivna 

läkemedlen fungerade och rekommenderad egenvård. Enbart ett litet antal av deltagna var 

nöjda med informationen som gavs vid utskrivningen. Idvall et al. (2008) beskriver 

betydelsen av att ge rätt information vi rätt tillfälle och betydelsen av att följa upp att 

patienten har förstått den. Många av patienterna som deltog i hennes studie använde sig av 

PCA (patientkontrollerad analgesi) pumpar för att styra smärtlindringen. En patient uppgav: 

“kan inte beskriva det… och det gjorde ont...och då börja de skrika på mig att jag hade någon 

form av morfinpump som jag kunde styra själv...och, du vet...jag var groggy...och då tryckte 

jag bara i panik” (s.133). 

 

Vårdpersonalens betydelse 

I resultatet uppgav deltagarna att de generellt var positiva till vårdpersonalen och uppfattade 

det som att personalen hade stor kunskap inom området smärta och smärtbehandling och att 

de gjorde sitt bästa för att se och hjälpa patienten. Dock fanns det några som uppgav att det 

blivit dåligt bemötta under pågående vårdtillfälle eller tidigare vårdtillfälle vilket påverkade 

deras vilja att uppge smärta och be om smärtstillande läkemedel (Aziato & Adejumo, 2015; 

Idvall et al., 2008; Joelsson et al., 2010). 

 

Enligt Gelinas (2007) är det få av de tillfrågande intuberade patienterna som kommer ihåg att 

det fanns en sjuksköterska närvarande under denna tid och om de frågande om patientens 

smärttillstånd. Samtidigt belyser Idvall et al. (2008) att vissa deltagare upplevde att samtal 

med vårdpersonalen hade en smärtlindrade effekt. Även Rejeh och Vaismoradi (2010) 

beskriver att vårdpersonalens närvaro gav en ökad känsla av säkerhet när smärtan var 

tilltagande. 

 

 

Smärta och aktivitet 

Under de följande postoperativa dygnen var det viktigt med träning tillsammans med 

sjukgymnast och detta upplevdes som mycket kritiskt och dramatiskt för patienterna som 

upplevde mycket smärta i samband med detta. “Det värsta var att snurra benet i en pendel. 

Det var väldigt dåligt. Första gången sjukgymnasten gjorde den övningen med mitt ben var 
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det så hemskt att jag svimmade när jag låg i min säng. Efter det så undvek jag den övningen” 

(s.2835). Många av deltagarna uppgav att de var rädda för att göra fel rörelser och på så sätt 

orsaka smärta (Joelsson et al., 2010). 

Aziato och Adejumo (2015) och Gelinas (2007) nämner i sina studier att  även deras 

deltagarna upplever kraftig smärta av att röra sig och ändra läge i sängen men även smärta vid 

djupandning. Även Joelsson et al. (2010) uppger patienterna att den postoperativa smärtan till 

en början var så intensiv att den gjorde patienterna helt sängbundna. 

 

 

Diskussion 

 

Metoddiskussion 

Studiens styrka är att författarna grundligt har följt de riktlinjer som SBU (2014) har tagit 

fram för att genomföra en systematisk litteraturstudie. Genom att följa SBU: s 

rekommendationer har författarna enhetligt och systematiskt kunnat granska artiklar på ett 

öppet sätt (SBU, 2014). Denna litteraturstudie baseras på artiklar med en kvalitativ ansats. 

Kvalitativa artiklar valdes därför att de på bästa sätt belyser patienternas upplevelser och 

erfarenheter. Kvalitativ forskning används för att undersöka personers uppfattningar, 

erfarenheter och upplevelser i relation till ett visst fenomen (Forsberg & Wengström, 2008; 

SBU, 2014 ). Fördelen med en kvalitativ ansats är att det finns en ökad tolerans för olikheter. 

Det gör att olikheterna kan belysas och beskrivas på ett bra sätt (Denscombe, 2006). Styrkan 

med en kvalitativ metod är att denna kan beskriva smärta som är en subjektiv upplevelse. 

 

En preliminär litteratursökning visade att det har bedrivits mycket kvalitativ forskning på 

1990-talet men att det under 2000-talet varit mer vanligt att använda sig av en mixad eller 

kvantitativ forskningsansats. Detta har gjort att urvalet blivit begränsat då författarna har valt 

att enbart inkludera artiklar som inte är äldre än tio år. För att utöka resultatet hade författarna 

kunnat öka åldern på artiklarna men valde att inte göra detta då kunskapsutvecklingen inom 

området har expanderat snabbt under senare delen av 2000-talet (Werner & Leden, 2010) och 

således finns risk att äldre litteratur inte längre är relevant. 

 

Svagheten med urvalet till denna studie är att artiklar utan tillgänglig fulltext och artiklar som 

var skrivna på annat språk än engelska exkluderades, detta gjordes av praktiska skäl. Utifrån 
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de abstrakten verkade som att dessa studier pekade i liknade riktning som resultatet i denna 

litteraturstudie. Alla valda artiklar var skrivna på engelska och även då fanns det risk för att 

vissa ord får en annan betydelse och att resultatet feltolkades i samband med översättningen. 

Därför lästes först samtliga artiklarna var för sig och sedan tillsammans av båda författarna. 

Samtliga artiklar diskuterades vilket ses som en styrka då feltolkning av texten därmed 

minskade. 

 

I samband med datainsamlingen har författarna strävat efter att använda sig av en 

kombination av bred och smal sökning för att på så sätt och fånga upp så många artiklar som 

möjligt (SBU, 2014). Genom att ha en bred utgångspunkt ökar möjligheten till att få många 

relevanta träffar. Nackdelen med att ha en bred sökning är att många av artiklarna är 

irrelevanta för syftet och då måste exkluderats manuellt (a.a). Författarna är medvetna om att 

egna uppfattningar och erfarenheter kan ha påverkat den manuella exkluderingen och i 

slutändan resultatet. Med en smal sökning har man ofta en hög precision men även det kan 

resultera i att man missar relevanta resultat (SBU, 2014). I denna litteraturstudie har det varit 

en fördel att använda sig av båda sökkombinationerna då de gett relevanta resultat. Mättnad 

nåddes vid sökning i databaserna genom att inga nya artiklar hittades och att sökträffarna var 

återkommande. 

 

För att säkerställa kvalitetsgraden användes SBU:s mall för Kvalitetsgranskning av 

studier med kvalitativ forskningsmetodik– patientupplevelser och Kriterier för bedömning av 

vetenskaplig kvalitet (SBU, 2014). Författarna har även tittat på Forsberg och Wengströms 

(2008) samt Röda korsets omarbetade version men har valt att använda sig av SBU:s 

granskningsmall som rekommenderas av Lunds universitets vid litteraturöversikt. Fördelen 

med att granska utifrån valda instrument var enligt författarna att det gav en bra struktur vid 

granskning samt att de var lätta att förstå och använda sig av. 

 

Man bör vara medveten om att forskaren som utför datainsamlingen är en del av analysen 

(SBU, 2014). Vid läsning av denna litteraturstudie ska man varar medveten om att fakta dels 

har analyserats av forskarna som intervjuat och sedan av författarna till denna litteraturstudie. 

Detta ökar risken för att resultatet påverkas av bias. Detta kan förklaras som risken för att 

förutfattade meningar kan påverka resultatet. Båda författarna har sedan tidigare kunskaper 

inom postoperativ smärthantering vilket kan påverka resultatet. För att minska risken för 
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påverkan var det av största vikt att resultatet enskilt analyserades i olika kategorier för att 

sedan gemensamt analyseras och diskuteras tills enighet fanns (Forsberg & Wengström 2008; 

Polit & Beck 2007). Författarna har haft förståelse för detta och därför kritiskt granskat 

varandras tankar och resultat. 

 

Om man förstår olika situationer, fenomen och processer med hjälp av de tolkningar som man 

producerar i en kvalitativ studie kan man prata om att studien är överförbar (SBU, 2014). Då 

det finns likheter mellan studiernas resultat trots att studierna är gjorda i olika länder kan detta 

tyda på att det finns ett mått av överförbarhet i studierna. De empiriska studier som denna 

litteraturstudie baseras på visar att det finns ett mått av överförbarhet men det krävs mer 

forskning för att med säkerställa detta. 

 

Resultatdiskussion 

I bakgrundslitteraturen nämns det att i den moderna postoperativa vården ställs nya krav på 

tidig mobilisering. Det ses därför som extra viktigt att se till patienternas upplevelse samt hur 

smärtan påverkas av aktivitet. I resultatet har författarna kommit fram till fyra huvudteman 

men valt att fokusera på två huvudteman Dessa huvudteman är Uppfattningar och 

förväntningar av postoperativ smärta samt Smärta och aktivitet.  

 

Denna litteraturstudie bekräftar tidigare forskning om att flertalet patienter lever med en 

besvärande postoperativ smärta men även att det beror på olika faktorer så som personaltäthet, 

kompetens, kulturella faktorer, informationsbehov samt patientens förmåga att förmedla sina 

upplevelser till vårdpersonalen. 

 

Uppfattningar och förväntningar av postoperativ smärta 

Studiens fynd visar på att den upplevda smärtan utgick främst ifrån operationssåret, en 

nociceptiv smärta. Detta överensstämmer med Lewandowska et al. (2013) där nociceptiv 

smärta beskrivs som den vanligaste förrekommande typen av smärta postoperativt. 

Att patienterna upplevde akut smärta ifrån operationssåret var ett väntat fynd men ett mer 

överaskande resultat var att patienterna även upplevde en generell kroppslig smärta (Hovind 

et al., 2012; Legard et al., 2008).  

 

Hur vi upplever smärtan kan påverkas av våra förväntningar. Travelbee beskriver att det finns 

två olika sätt att reagera på lidande, “Varför just jag?” och “Varför inte jag?”. Den vanligaste 



21 

 

formen är att människan reagera med “Varför just jag” då detta kan ge sig uttryck i 

depressioner, dömande mot andra, uppgivenhet med mera (Kirkevold 2008). Tidigare studier 

visar att vid upplevelse av smärta är ångest, ilska, depression, illamående och oro vanligt 

förekommande (Carr et al., 2005; Gulbrandsen, 2009; Lewandowska et al., 2013 Silva et al., 

2006 och Övereng, 2005). Detta framträdde inte som något fynd i denna litteraturstudie. 

 

Det finns även de individer som reagerar med “Varför inte jag” vilket enligt Travelbee är en 

reaktion på till exempel sjukdom eller lidande som kan ha sin grund i en annan livsfilosofi hos 

individen. Travelbee är även tydlig med att förklarar att dessa individer inte på något sätt lider 

mindre än de andra men att det är rustade på ett annat sätt när det gäller att hantera sitt lidande 

(Kirkevold, 2008). Detta kan man se i Aziato och Adejumos (2015) studie där de tydligt 

framkommer att patienterna har en annan inställning till deras smärtupplevelse. Någon 

deltagare beskriver att smärta är något som man får på köpet och att det viktigaste är att det 

som är sjukt är bortopererat och att patienten kan se fram emot hälsa istället för sjukdom. 

Patienterna beskriver även att deras fostran påverkat dem i att inte vara till besvär eftersom 

det inte accepteras av omgivningen. Även Rejeh och Vaismoradi (2010) beskriver att deras 

deltagare hade en hög acceptans och förväntade sig postoperativ smärta. Denna studie var 

gjorda i Iran och troligen påverkar detta patienternas uppfattning då deras livsstil, 

samhällsstruktur och sjukvård skiljer sig avsevärt ifrån den västerländska vården (Rejeh & 

Vaismoradi, 2010). Resultaten från föreliggande studie har ändå likheter med Hovinds (2012) 

studier på bröstcancer patienter. Dessa patienter uppgav även att de hade postoperativa 

smärtproblem men att detta inte var något som oroade dem “Jag var inte orolig för smärtan. 

Jag hade inte fokus på det”(s.1047). 

Enligt Travelbee utgår dessa uppfattningar ifrån om individen upplever någon mening med 

lidandet (Kirkevold 2008). Patienterna som opererats för sin bröstcancer var mer fokuserade 

på operationens resultat och sjukdomens prognos. Deltagarna var väl medvetna om att 

operationen gjordes för att bli av med sin sjukdom och för att kunna fortsatt leva. Det kan 

tänkas att om individen ser ett tydligt syfte med operationen så accepteras en högre grad av 

smärta. Detta skulle kunna vara en nackdel för patienter då de inte förmedlar sin smärta till 

vårdpersonalen, vilket i sin tur kan påverka vårdpersonalens möjligheter att identifiera 

smärtan hos patienterna. En sådan situation ställer sannolikt högre krav på att vårdpersonalen 

är mer aktiva i sin smärtbedömning.   
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Smärta och aktivitet 

I tidigare litteratur beskrivs det att patienterna i den postoperativa fasen la stor vikt vid den 

basala omvårdnaden så som ökad komfort i sängen med hjälp av lägesändringar och olika 

positioneringar (Almås et al., 2009). I denna litteraturstudie uppmärksammades det att 

patienterna undvek till exempel djupandning och lägesändringar för att detta upplevdes som 

obehagligt och att smärtan då var mer besvärande (Aziato & Adejumo, 2015; Gelinas, 2007). 

Patienterna uppgav även att de undvek mobilisering för att de då upplevt kraftiga 

smärtgenombrott i samband med tidigare mobilisering (Joelsson et al., 2010). Utifrån 

Travelbees teori är vårdpersonalens mål att hjälpa den sjuke att hantera och uthärda sjukdom 

och lidande. Travelbee menar även att människan behöver hitta en mening i allt hon upplever. 

Dessa upplevelser kan vara positiva eller negativa men kommer att påverka människans 

uttryck och handlingar. Dessa meningar speglas av patientens bakgrund och är därför olika 

(Kirkevold, 2008). Patienterna bör bli mer medvetna om att den postoperativa mobiliseringen 

är ett viktigt led i tillfrisknandet och att försummas detta kan leda till komplikationer så som 

trötthet, minskad muskelmassa och försämrad lungfunktion (Werner, 2010). Genom att 

optimera smärtlindringen inför mobilisering och omvårdnad kan man genomföra dessa 

åtgärder med ökad intensitet, förekomst och trygghet. Fördröjd mobilisering påverkar 

patienten negativt och ökar risken för komplikationer som till exempel pneumoni, vilket i sin 

tur kan förlänga sjukhusvistelsen, öka samhällskostnader och förlänga lidande för patienten 

(Yeung,et al., 2013). 

 

Vid kategorisering av problem med rörelseorganen enligt Socialstyrelsen (2012) nämns 

smärta som en viktig faktor. Socialstyrelsen menar att 20 % av Sveriges befolkning har 

problem med rörelseorganen och att detta är ett problem som skapar försämrad livskvalitet för 

individen samt ökade samhällskostnader när dessa individer söker vård (Socialstyrelsen 

2012). Som tidigare nämnts utvecklar ca 5 % av de som genomgår en operativ åtgärd en 

långvarig smärta (Rundin et al., 2010). Detta visar betydelsen av att vården aktivt arbetar med 

den akuta smärtan för att på så sätt minska den långvariga smärtan. Det är inte enbart av vikt 

för patienten utan även samhällsenligt vilket socialstyrelsen belyser genom att ständigt arbeta 

fram och förnya riktlinjer som kan vara vägledande för hälso- och sjukvårdspersonal men 

även för landstingen då dessa ska utarbeta olika vårdprogram eller behandlingsstrategier 

(Socialstyrelsen, 2012). 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yeung%20JK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23754486
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Utifrån Travelbees teori är patientens bestämmanderätt och autonomi av avgörande betydelse 

avseende den individuella upplevelsen. Det är viktigt att förstå att autonomi kräver en 

förmåga att hävda sin rätt. Vid sjukdom kan denna förmåga falla bort och då är det 

vårdpersonalens uppgift att upprätthålla individens människovärde det vill säga individens 

integritet (Statens medicinsk-etiska råd 1999). Vårdande är en avgränsning i att å ena sida 

uppmuntra patienten till att påverka sin hälsa och å andra sida att vårdpersonalen ska finnas 

som ett stöd för att upprätthålla den.  

 

 

Konklusion och implikationer 

Patientens upplevelse av postoperativ smärta är subjektiv. Hur smärta uttrycks varierar från 

patient till patient och påverkas mycket av bemöttandet av vårdpersonal, tidigare erfarenheter 

och referensramar av smärta och slutligen hur smärtan hanteras. Eftersom smärtupplevelsen är 

en subjektiv känsla är det viktigt att sjuksköterska anpassar sitt vårdande efter patientens 

individuella behov. Denna studies resultat belyser betydelsen av att se den enskilda individen 

i vårdandet och på så sätt kunna individanpassa vården. Det är viktigt att vårdpersonalen är 

medvetna om detta och arbetar för en mer personcentrerad vård där man engagerar patienten 

men även anhöriga i vården. 
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Bilaga 1(2) 

Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik – 

patientupplevelser (SBU, 2014). 

 

Författare: ____________________ År: _________ Artikelnummer: __________  

Total bedömning av studiekvalitet:  

Hög…………………..Medelhög…………………………Låg ………………………… 

Anvisningar:  

• Alternativet ”oklart” används när uppgiften inte går att få fram från texten.  

• Alternativet ”ej tillämpligt” väljs när frågan inte är relev 

 

1. Syfte    Ja  Nej  Oklart     Ej tillämpl  

a) Utgår studien från en väldefinierad  

problemformulering/frågeställning?     

Kommentarer (syfte, problemformulering, frågeställning etc): 

 

2. Urval    Ja  Nej  Oklart     Ej tillämpl  

a) Är urvalet relevant?  

b) Är urvalsförfarandet tydligt beskrivet?  

c) Är kontexten tydligt beskriven?  

d) Finns relevant etiskt resonemang?  

e) Är relationen forskare/urval tydligt beskriven? 

Kommentarer (urval, patientkarakteristika, kontext etc): 

 

3. Datainsamling   Ja  Nej  Oklart  Ej tillämpl 

a) Är datainsamlingen tydligt beskriven?  

b) Är datainsamlingen relevant?  

c) Råder datamättnad?  

d) Har forskaren hanterat sin egen förförståelse 

i relation till datainsamlingen?  

Kommentarer (datainsamling, datamättnad etc):  
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4. Analys    Ja  Nej  Oklart  Ej tillämpl 

a) Är analysen tydligt beskriven?  

b) Är analysförfarandet relevant  

i relation till datainsamlingsmetoden?  

c) Råder analysmättnad? 

d) Har forskaren hanterat sin egen  

förförståelse i relation till analysen?  

Kommentarer (analys, analysmättnad etc): 

 

5. Resultat    Ja  Nej  Oklart  Ej tillämpl 

a) Är resultatet logiskt?  

b) Är resultatet begripligt?  

c) Är resultatet tydligt beskrivet?  

d) Redovisas resultatet i förhållande  

till en teoretisk referensram?  

e) Genereras hypotes/teori/modell?  

f) Är resultatet överförbart till ett  

liknande sammanhang (kontext)?  

g) Är resultatet överförbart till ett 

annat sammanhang (kontext)?  

Kommentarer (resultatens tydlighet, tillräcklighet etc) 

     

 

 

 

 

 



30 

 

Bilaga 2 (2) Matris 

Författare/år/ 

land 

Titel Syfte Popul- 

ation  

Metod/urval/ 

analysmetod 

Resultat Kvalité 

Hovind I, 

Bredal I, Dihle 

A./  

2012/ Norge 

Womens experience of 

acute and chronic pain 

following breast cancer 

surgery 

Att samla kunskap om hur 

kvinnor upplever smärta 

och smärtbehandling efter 

en bröstcanceroperation, 

sam identifiera område som 

kan förbättras 

8 Beskrivande 

kvalitativa 

djupgående 

intervjuer av 

patienterna/. 

Innehållsanalys 

 

De intervjuade hade förväntat 

sig smärta i akutskede men 

inte längre tid efteråt. De var 

skeptiska mot läkemedel pga 

biverkningar. 

Hög 

Leegaard M, 

Nåden D, 

Fagermoen M 

S/ 2008/ 

Norge 

Postoperative pain and 

self-management: 

women´s expeiences 

after cardiac surgery 

Att beskriva kvinnors 

erfarenheter och egenvård 

av postoperativ smärta efter 

elektiv hjärtoperation 

10 Semistrukturerade 

intervjuer samt 

smärt dagbok/ 

Kvalitativ analys 

(Kvale96) 

Postoperativ smärta beskrivs 

allt från ingen smärta alls till 

värsta tänkbara. Individuell 

anpassad information om 

smärthantering efterlyses. De 

flesta är restriktiva med 

läkemedel. 

Medel 

 

Idwall E, 

Bergqvist A, 

Silverhjelm J, 

Unosson M/ 

2008/ 

Sverige 

Perspectives of 

Swedish patients on 

postoperative pain 

Att beskriva perspektiv hos 

de kirurgiska patienter om 

deras postoperativa 

smärthantering under 

sjukhusvistelsen. 

30 En kvalitativ studie 

med individuella 

intervjuer / 

Induktiv 

innehållsanalys 

Belyser viktiga delar av 

omvårdnaden som bör få 

större plats i postoperativa 

smärtbehandlingen. 

Smärtbehandlingen bör 

anpassas individuellt. 

Hög 

Aziato L, 

Adejumo O/ 

2015/ Ghana 

An ethnografic 

exploration of 

postoperative pain 

experiences among 

Ghanaian surgical 

patients managment 

Patienternas 

smärterfarenheter och 

faktorer som påverkar och 

influerar den postoperativa 

hanteringen i Ghana 

13 Kvalitativa 

intervjuer av 

patienterna/ 

Tematisk 

innehållsanalys 

Smärtan är en subjektiv 

upplevelse som påverkas av 

personliga uppfattningar, 

sociokulturella fakturer och 

sjukvården. Vårdpersonal 

måste förstå de sociokulturella 

effekterna på smärta för att 

kunna ge effektiv vård. 

 

Hög 
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Gelinas C/ 

2007/ Canada 

Managment of pain in 

cardiac surgery ICU 

patients: Have we 

improved over time? 

Att beskriva de erfarenheter 

av smärta hos postoperativa 

hjärtkirurgiska patienter 

under deras vårdtid på en 

intensivvårdsavdelning 

93 Semistrukturerade 

intervjuer 

Forsknings resultat och 

riktlinjer bör användas mer i 

syfte att minska postoperativ 

smärta hos kirurgiska 

patienter. Hur intuberade 

patienter kommunicera ut sin 

smärta med vårdpersonalen. 

Medel 

Joelsson M, 

Olsson L-E, 

and Jakobsson 

E. 2010/ 

Sverige 

Patients’ experience of 

pain and pain relief 

following hip 

replacementsurgery 

Syftet med denna studie var 

att beskriva patienters 

upplevelse av smärta och 

smärtlindring efter 

höftledskirurgi 

15 Intervjuer/ 

Innehållsanalys 

Postoperativa 

smärterfarenheter präglades av 

smärtans längd, intensitet och 

olika aktiviteter som 

påverkade den. Farmakologisk 

smärtlindring, vårdpersonalens 

metoder och tekniska 

hjälpmedel gjorde att smärta 

lindrades. Egenvård var ett 

allternativ som hjälpte att 

lindra smärta. 

Hög 

Rejeh N, och 

Vaismoradi 

M. 

2010/ Iran 

 

Perspectives and 

experiences of elective 

surgery patients 

regarding pain 

management 

Syftet med denna studie var 

att undersöka perspektiv 

och erfarenheter av elektiv 

kirurgi patienter angående 

smärtlindring. 

20 Semistrukturerade 

intervjuer. 

Innehålls-analys 

Bättre förståelse för de 

fakturer som påverkar 

smärthantering ur patientens 

synvinkel, kommer att ge 

vårdpersonalen mer kunskap 

och förbättrar 

omhändertagande av patienter 

postoperativt. 

Medel 
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