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Mycket forskning inom ämnet postoperativ smärta är gjord. Det är ett komplext ämne och 

studier visar att det förekommer att patienter smärtlindras otillräckligt. Syftet med den här 

studien var att beskriva vilka metoder sjuksköterskan använder sig av för att bedöma akut 

postoperativ smärta, och vilka för och nackdelar som finns med de olika metoderna. Vi 

ansåg att en litteraturstudie var mest lämpad för vår studie och har använt oss av tolv 

artiklar i resultatet. Där identifierade vi fyra kategorier som beskriver hur sjuksköterskan 

bedömer postoperativ smärta. (1) Hur patienten ser ut, (2) Kommunikation, (3) 

Erfarenheter och (4) Smärtskattningsskalor. Ofta vägs flera av dessa kategorier in när 

sjuksköterskan bedömer smärta. Resultatet visar att sjuksköterskan har en tendens att 

bedöma smärtan utifrån tidigare erfarenheter och det händer att de ibland undervärderar 

patientens smärtnivåer. Det framgår också att patientens verbala beskrivning om 

smärtupplevelsen är den mest tillförlitliga indikatorn i bedömningen av akut postoperativ 

smärta. 



 

 

 

ABSTRACT 

Titel: Postoperative pain assessment 

Department: School of Life Sciences, University of Skövde 

Course: Thesis in Nursing Car, 15 ECTS 

Author: Ekelund, Kristoffer; Smith, Fredrik 

Supervisor: Parker, Ulrika 

Pages: 21 

Month and year: January, 2010 

Keywords: Nurse, assessment, postoperative pain, nursing care  

 

There has been a lot of research conducted on the subject matter of postoperative pain. It’s 

a complex subject matter with studies showing the presence of inadequate pain relief. The 

purpose of this study is to describe the methods and tools nurses use to assess acute 

postoperative pain, and the pros and cons of the various methods. A literature review was 

conducted and twelve articles where used for the results. Four categories describing how 

nurses assess postoperative pain were identified. (1) What the patient looks like, (2) 

Communication, (3) Previous experiences and (4) Pain rating scales. It’s common for 

multiple categories to be used by nurses assessing pain. Results show nurses have a 

tendency to assess pain from previous experiences, and in the process sometimes 

underestimating the patients’ true pain levels. Results also show that the most accurate 

indicator of a postoperative pain in patients is their own verbal expression of said pain. 
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INLEDNING 

Förståelsen över hur patienter upplever smärta är betydelsefullt för att vårdpersonal ska 

kunna ge rätt smärtlindring och kunna tolka andra symtom i rätt sammanhang. Detta arbete 

fokuserar på bedömning av patienter med akut postoperativ smärta. 

Smärta är ett komplext problem och därför bör alla försök av att värdera någon annan 

människas smärta bygga på att smärta är ett subjektivt fenomen. En individ kan aldrig 

uppleva exakt samma smärta som en annan (Allcock, 1996). 

Dagens vård är i hög grad baserad på evidens, men det är alltjämnt en stor utmaning att 

åstadkomma en än mer evidensbaserad vård i det dagliga arbetet. Med evidensbaserad 

vård/omvårdnad menas att en vårdhandling utgår från de senaste bevisen för att handlingen 

ska ge bästa möjliga resultat. Det som ligger till grund för en evidensbaserad vårdhandling 

är i regel aktuell empirisk forskning. Ett stort antal forskningsprojekt ligger bakom den 

användbara kunskap som idag används inom vården runt om i landet (Friberg, 2006). 

BAKGRUND 

Postoperativ omvårdnad 

Den postoperativa fasen startar när operationen är avslutad. Patienter som fått generell 

anestesi eller genomgått en större operation förs oftast till en postoperativ avdelning. 

Nyopererade patienter behöver ständig tillsyn det första dygnet. Den omvårdnad som ges 

under uppvakningsperioden beror på ingreppet som gjorts och vilken anestesiform som 

använts. Följande gäller dock för alla nyopererade patienter: upprätthålla fria luftvägar, 

observera andning, cirkulation, vätske- och elektrolytbalans, förebygga komplikationer och 

skador, främja ett gott allmäntillstånd samt smärtlindra. Under tiden patienten ligger på den 

postoperativa avdelningen är det sjuksköterskans ansvar att så långt som möjligt tillgodose 

patientens grundläggande fysiologiska behov och de speciella behov som följs av det 

kirurgiska ingreppet och dess anestesiform (Holm & Hansen, 1998). 

När patienten skrivs ut från den postoperativa avdelningen tar den ansvariga 

sjuksköterskan på avdelningen emot rapport om patienten och gör själv en snabb 

bedömning av patientens tillstånd. Förutom objektiv data är det viktigt att sjuksköterskan 

får höra patientens egen version av hur hon mår. Det är viktigt för sjuksköterskan att så 

snabbt som möjligt ta reda på om patienten har ont eller mår illa. Det är vanligt att 

patienter upplever smärta efter ett kirurgiskt ingrepp, hur stora smärtorna är beror på var 

ingreppet gjorts, vilken operationsmetod som använts, vilken smärtlindring som gavs under 

operationen samt patientens smärttröskel (Holm & Hansen, 1998). 
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Vårdlidande  

Vårdande borde enbart innebära ett välbefinnande för patienten, i alla fall i ett längre 

perspektiv. Det är emellertid omöjligt att helt och hållet befria patienter från lidande. Det 

vanligaste lidandet är det som betecknas som sjukdomslidande, ett lidande som upplevs i 

direkt samband till sjukdom eller olycksfall. Lidande kan också vara ett livslidande, det 

lidandet upplevs i relation till patientens livssituation. Det finns också ett vårdlidande som 

uppstår på grund av vårdandet. Ett onödigt lidande som bör elimineras. Vårdlidandet 

uppstår ofta på grund av ett omedvetet handlande, samt beroende på otillräcklig kunskap 

och avsaknad av reflektion (Dahlberg, 2002). Enligt Dahlberg (2002) innebär vårdlidandet 

att den lidande människan blir nonchalerad, vilket innebär att patientens lidande inte 

uppmärksammas och följden blir att patienten inte aktivt kan delta i sin hälsoprocess. 

Patientens värdighet kränks och den sjuke blir förolämpad och förödmjukat när hon inte 

blir sedd eller lyssnad på. Patienten känner sig maktlös när hon tvingas stå utanför sitt eget 

vårdande. 

Smärtdefinition 

Den så kallade ”gyllene standarden” för att bedöma smärta är och har länge varit vad 

patienten själv kan förmedla verbalt (McCaffery, 1972; Cunningham, 1999; Sloman, 

Wruble, Rosen & Rom, 2006; Symons, Shinde & Gilles, 2008; Pasero, 2009). McCaffery 

(1972) definierade smärta som ”vad den person som upplever den säger att den är, när den 

säger att den uppträder” (egen översättning, s.8). Det viktigaste med McCafferys definition 

är att patienten blir trodd, och det är den här attityden till patientens smärta vårdpersonalen 

måste ha. Denna definition har fått stor genomslagskraft inom omvårdnadsforskning (Pesut 

& McDonald, 2007; Sloman, Wruble, Rosen & Rom, 2006; Pasero, 2009). 

International Association for the Study of Pain (IASP, 2007) skriver bland sina definitioner 

att ”smärta är en obehaglig känsel- eller känsloupplevelse associerad med verklig eller 

potentiell vävnadsskada, eller som kan beskrivas i termer av sådan skada” (egen 

översättning). Det är viktigt att tänka på att oförmågan att kommunicera verbalt inte tar 

bort möjligheten att en patient har smärtor eller behov av smärtlindring. Smärta kan 

beskrivas som en individuell och subjektiv upplevelse som varje människa lär sig 

innebörden av genom egna upplevelser relaterade till skador tidigt i livet. Detta ger upphov 

till att smärta blir starkt förknippat med verklig eller potentiell vävnadsskada, trots det ska 

smärta alltid anses vara en obehaglig känslomässig upplevelse (IASP, 2007). 

Pesut och McDonald (2007) lyfter fram ståndpunkten att det inte enbart går att begränsa 

sig till McCafferys (1972) definition av att smärta är vad patienten säger att den är. De 

hävdar att det är viktigt för sjuksköterskor att tro på vad patienten säger, men även se att 

det finns fler faktorer som kan bidra till patientens smärtupplevelse och att även icke 

fysiska fenomen som existentiella kriser kan utryckas i termer av smärta (Pesut & 

McDonald, 2007). 

Det finns fall då en patient kan uppge sig ha smärta även om det inte förekommer någon 

vävnadsskada. I ett sådant fall bedömer IASP (2007) det som viktigt att acceptera 

patientens upplevelser som smärta då det vanligtvis inte kan skiljas från de tillstånd som 



 

3 

även innefattar vävnadsskada. Detta för att det är viktigt att skilja smärtupplevelsen från 

smärtframkallande stimuli, som i sig själva aldrig kan vara smärta. Smärta är alltid en 

emotionell upplevelse även om den vanligtvis är mycket nära förknippad med smärtsamma 

stimuli (IASP, 2007). 

Klassificering av smärta 

Smärta klassificeras ofta efter dess varaktighet. Den akuta smärtan, kortvarig, och den 

kroniska smärtan, långvarig. Akut smärta kännetecknas av ett väldefinierat tidsmönster för 

smärtans insättande. Smärtan följs av signaler på hyperaktivitet i det autonoma 

nervsystemet, som svettning och vasokonstriktion. Dessa signaler understryker patientens 

egen beskrivning av att hon verkligen har ont (Hawtorn & Redmond, 1999). Den initiala 

akuta smärtan är ofta väl lokaliserad och karaktäriseras ofta av att den är intensiv och 

stickande. Ofta övergår den initiala akuta smärtan successivt i en mer diffus, ömmande och 

molande värk och dess utbredningsområde är större än i det inledande akuta skedet 

(Grefberg & Johansson, 2003). Akut smärta svarar vanligen bra på analgetikabehandling 

samt på behandling av dess bakomliggande orsak (Hawtorn & Redmond, 1999). Kronisk 

smärta definieras som smärta som består under en längre tid, sex veckor eller mer, eller 

som smärta förknippad med kronisk patologisk process. Kronisk smärta kan bestå av 

ihållande smärta som har en identifierbar orsak, till exempel artrit. Men den kan också vara 

svårförklarad. I många fall är insättandet diffust och patienten har svårt att ange när 

smärtan uppstod. Kronisk smärta är ofta mer svårbehandlad än akut smärta. Kronisk smärta 

skiljer sig även från akut smärta i det fallet att ständig smärta ger upphov till förändringar i 

centrala nervsystemet (CNS). Många av de signaler som ofta förekommer vid smärta avtar 

med tiden, vilket kan få som påföljd att ett oerfaret öga kan tvivla på att patienten 

verkligen har ont. Kronisk smärta leder ofta till förändringar av personlighet, livsstil och 

funktionell förmåga (Hawtorn & Redmond, 1999). Kraftig smärta i den postoperativa fasen 

ökar risken för utveckling av kronisk smärta. I nästan hälften av fallen har kronisk smärta 

sitt ursprung i sjukvårdsrelaterade åtgärder. En fullgod postoperativ smärtvård är 

följaktligen betydelsefull både ur ett kortvarigt och längre perspektiv (Stockholms läns 

landsting, 2006). 

Postoperativ smärtproblematik 

Efter ett operativt ingrepp är vävnadsskada oundvikligt, och postoperativ smärta ett 

förväntat utfall. Studier (Allcock, 1996; Idvall & Ehrenberg, 2002; Richard & Hubbert, 

2007) visar att den postoperativa smärtlindringen i vissa fall inte är tillräcklig och att 

patienter ibland får lida i onödan. Detta trots alla framsteg inom smärtbehandling; som nya 

mediciner, teknologi och verktyg att bedöma smärta med (Idvall & Ehrenberg, 2002). 

Allcock (1996) skriver att behandling av smärta efter ett operativt ingrepp är central i 

omvårdnaden av postoperativa patienter och att det inte är moraliskt eller etiskt förvarbart 

att misslyckas med detta. Att behandla smärta postoperativt är dock komplext. Det 

involverar flera sammanlänkande steg: bedömning av patientens smärta och dennes oro, 

beslutet om att administrera eller inte administrera läkemedel, valet av vilket läkemedel 

som ska användas, ta beslut om att byta läkemedel om det är nödvändigt, valet av 
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administreringssätt samt värdera hur patienten svarar på läkemedlets effekt (Richards & 

Hubbert, 2007). 

Postoperativa patienter som inte fått rätt behandling kan, förutom det onödiga lidandet, 

drabbas av andra komplikationer. Det finns studier som visar att smärta förlänger 

återhämtningstiden och att smärta kan orsaka andra försvårande omständigheter som är 

direkt relaterade till själva smärtan, som försämrad respiration vilket i sin tur ökar risken 

för atelektaser. Patienter som inte mobiliseras efter operationen löper ökad risk för 

efterföljande tromboser (Richards & Hubbert, 2007). 

Det finns flera anledningar till att patienter inte smärtlindras tillräckligt. Studier (Bell, 

2000; Idvall & Ehrenberg, 2002; Summers, 2000) visar att det händer att sjuksköterskor 

undermedicinerar postoperativa patienter. Bakomliggande orsaker tros vara skillnader i 

sjuksköterskors och patienters attityder och synsätt på smärta. Problemet förvärras av att 

inte alla patienter självmant talar om för vårdpersonalen när de har ont (Bell, 2000). 

Summers (2000) tar i sin studie upp att undermedicineringen beror på att sjuksköterskor 

inte alltid tror på att patienten har ont. Hon tar också upp att gamla myter och felaktig 

information om smärta påverkar sjuksköterskors handlande. En annan viktig aspekt som 

Summers (2000) poängterar är att det är för lite och för dålig information om smärta och 

dess behandling i sjuksköterskans grundutbildning. Opioider, som är en av hörnstenarna 

vid behandling av postoperativ smärta, kan orsaka andningsdepression. Det är dock 

ovanligt, mindre än en procent drabbas (Bell, 2000). I sin litteraturstudie lyfter Bell (2000) 

fram att av 269 sjuksköterskor var 16 procent av dagpersonalen och 22 procent av 

nattpersonalen villiga att låta patienterna ha ont bara för att de var rädda att medicineringen 

skulle orsaka andningsproblem för patienten. Otillräcklig smärtbedömning är ytterligare ett 

problem och möjliga anledningar kan vara bristande kommunikation mellan vårdpersonal 

och patient, okunskap, attitydsskillnader eller brister i dokumentationen (Idvall & 

Ehrenberg, 2002). 

Problemformulering 

Smärta är ett komplext fenomen inom omvårdnadsämnet. Att som sjuksköterska bedöma 

hur mycket smärta, eller vilken typ av smärta en patient har är ett mångfacetterat problem 

och en komplex process. Målet med smärtbedömningen är att lindra patientens smärta på 

ett adekvat sätt. För att uppnå målet är det viktigt att utvärdera patientens smärtnivå både 

före och efter smärtlindringen. 

Det finns en mängd olika smärtbedömningsmetoder, -verktyg och -modeller som 

sjuksköterskan kan använda sig av för att bedöma patientens smärtnivå. Dessa har olika 

komplexitetsnivå och träffsäkerhet, det är därför rimligt att anta att de kan vara 

fördelaktiga i olika situationer. 

SYFTE 

Syftet var att göra en litteraturstudie som beskriver metoder sjuksköterskan kan använda 

för att bedöma akut smärta hos patienter i ett postoperativt skede. 
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Frågeställningar 

Vilka olika metoder att bedöma smärta finns? 

Vilka för och nackdelar finns med de olika metoderna? 

METOD 

Vi har valt att göra en litteraturstudie enligt Fribergs (2006) modell ”Att bidra till 

evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av kvantitativ forskning” (s.97). Denna typ 

av litteraturstudie finner vi vara väl lämpad med tanke på uppsatsens syfte och 

frågeställningar. 

Datainsamling 

Datainsamlingen började med att problemrelaterade sökord togs fram. Dessa var ”post-

operative”, ”acute pain” och ”pain assessment”. Artiklar söktes i databasen CINAHL 

eftersom det är en omfattande databas över omvårdnadsvetenskapliga och medicinska 

vetenskapliga artiklar. Olika trunkeringar och kombinationer av de problemrelaterade 

sökorden användes. Nedanstående tabell innehåller en översikt över sökningarna, mängden 

funna artiklar och antalet artiklar som bedömts ha ett sakinnehåll som överensstämmer 

med uppsatsens syfte och frågeställningar. Som kan utläsas ur tabell 1 fann vi mängden 

träffar för omfattande i vår inledande sökning och det var inte lönt att sovra igenom dessa. 

Även de mer preciserade sökningarna innehåller stora mängder träffar, men då ytterligare 

precisering istället gav mycket få träffar beslutade vi oss för att ta oss an arbetet med att 

manuellt granska titlar och abstrakt på alla artiklar i våra tre avslutande sökningar. 

Tabell 1: Artikelsökningar i databasen CINAHL 

Sökord Antal 

träffar 

Använda 

artiklar 

(post-op* or postop*) AND pain AND assess* AND acute 

AND (PY 2000-) 

236 - 

(post-op* or postop*) AND pain AND assess* AND acute 

AND (PY 2000-) AND tool* 

65 7 

(post-op* or postop*) AND pain AND assess* AND acute 

AND (PY 2000-) AND method* NOT tool* 

106 3 

(post-op* or postop*) AND pain AND assess* AND acute 

AND (PY 2000-) AND method* AND nurs* 

24 2 

Urval 

De artiklar som valdes ut ur det översiktligt granskade materialet passade uppsatsens syfte. 

Endast artiklar som beskriver studier av smärtbedömningsmetoder och verktyg som 

används av sjuksköterskor för att bedöma akut smärta hos patienter i ett postoperativt 
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skede har valts ut med hjälp av följande kriterier. Artiklarna skulle även ha relevans för 

sjuksköterskans arbete. Vi valde även att göra en begränsning till nyare artiklar för att 

endast få med aktuell forskning. Gränsen har dragits vid artiklar med publiceringsår 2000 

eller senare. 

Analys 

De utvalda artiklarna har analyserats systematiskt enligt den modell Friberg (2006) 

rekommenderar. Först gjordes en sammanställning av artiklarna i tabellform. Särskild vikt 

lades vid att ta reda på vilken typ av evidens som artikeln innehåller och vilken 

evidenskraft varje enskild artikel kan ge. Därefter rangordnades studierna efter sin 

evidensgrad. Utifrån denna sammanställning drogs sedan slutsatser om vilken eller vilka 

smärtbedömningsmetoder som enligt evidensen anses fungera bäst för sjuksköterskor vid 

omvårdnad av patienter i det postoperativa skedet. 

Efter grundlig genomgång av det insamlade datamaterialet har fyra kategorier som 

beskriver sjuksköterskans tillvägagångssätt vid postoperativ smärtbedömning identifierats.   

Evidensgrad 

Denna indelning av forskningsresultat i olika evidensnivåer följer den uppställning som 

gjorts av Friberg (2006). Evidensgrad 1 avser randomiserade, kontrollerade studier (RCT, 

random, controlled test). Vi har inte funnit några relevanta studier med denna evidensgrad. 

Evidensgrad 2 är så kallade kvasi-experiment. Här har det av etiska eller praktiska skäl inte 

varit möjligt att utföra en riktig RCT-studie. I stället används ett konsekutivt urval och 

denna urvalsgrupp får vara sin egen kontrollgrupp genom att kontrollmätningar utförs före 

och efter den intervention man vill studera. Evidensgrad 3 är kvantitativa beskrivande 

studier, här görs studiens undersökningar utan möjlighet till kontrolljämförelser, men 

resultaten är ändå möjliga att använda för att dra slutsatser i kombination med andra 

studier. Den lägsta evidensgrad som vi inkluderat är Evidensgrad 4 som består av 

kvalitativa studier som utförts strukturerat så att dessa i kombination med andra studier kan 

stödja kvantitativa slutsatser (Friberg, 2006). 

Etiska överväganden 

Bedömning och behandling av smärta för med sig flera etiska frågeställningar. Likaså när 

det kommer till forskning i ämnet smärtbedömning. De bästa kvantitativa 

forskningsresultaten anses komma från randomiserade, kontrollerade studier (RCT) där 

forskaren kan styra över alla parametrar och har tillgång till statistiskt jämförbara 

kontrollgrupper (Friberg, 2006; Olsson & Sörensen, 2007). Det är dock oftast omöjligt att 

genomföra dessa typer av studier när det kommer till smärtforskning. Till exempel är det 

svårt att motivera att utsätta försökspersoner för smärta enbart för att mäta densamma. När 

det kommer till postoperativ smärta finns den ytterligare komplikationen att personer inte 

kan opereras enbart i forskningssyfte (Stryhn, 2007). 
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I urvalet av artiklar kommer hänsyn tas inte bara till det faktiska innehållet utan även till att 

författarna har följt gällande forskningsetiska principer i framtagandet av materialet. Detta 

innebär att autonomiprincipen, godhetsprincipen, principen att inte skada och 

rättviseprincipen följts samt att man kan utläsa att informationskravet gentemot 

försöksdeltagarna är uppfyllt. (Olsson & Sörensen, 2007; Stryhn, 2007). 

RESULTAT 

I tabell 2 följer en, i bokstavsordning, sammanställning över de artiklar som valts ut. 
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Tabell 2: Insamlade artiklar 

Nr Författare Syfte Metod Resultat EG* 

1 Correa C.G. & Lopes Monteiro 

da Cruz D. (2000) 

Titel: Pain Clinical Validation 

With Postoperative Heart  

Surgery Patients. 

Tidskrift: Nursing Diagnosis. 

 

Att uppskatta validiteten av 

sjuksköterskans smärtdiagnos 

hos postoperative patienter. 

Observationer och intervjuer 

med 80 patienter, 40 med smärta 

och 40 utan. 

19 egenskaper identifierades; 

verbal rapport av smärta, 

obehag, rädsla för att skada sig 

igen, sömnstörning, ”vaktande” 

beteende, distraherat beteende, 

irritabilitet, rastlöshet, 

ansiktsutryck av smärta, ökad 

hjärtfrekvens, immobilitet, 

ångest, aptitlöshet, självfokus, 

tillbakadragande, nedsatt 

tankeförmåga, ovanlig 

kroppshållning, förhöjt 

blodtryck och förändrad 

andning. 

2 

2 Decker, S.A. & Perry, A.G. 

(2003) 

Titel: The Development and 

Testing of the PATCOA to 

Assess Pain in Confused Older 

Adults. 

Tidskrift: Pain Management 

Nursing 

 

Att utveckla och utvärdera de 

psykometriska egenskaperna hos 

ett instrument med ickeverbala 

tecken för att utvärdera smärta 

hos förvirrade äldre patienter. 

Pain Assessment Tool in 

Confused Older Adults 

(PATCOA) utvärderades på 116 

kognitivt intakta äldre patienter 

som genomgick ortopedisk 

kirurgi. 

Att det nio egenskaper som 

verktyget använder sig av kunde 

identifieras som relevanta. 

3 

3 Heikkinen, K., Salanterä, S., 

Kettu, M. & Taittonen, M. 

(2005) 

Titel: Prostectomy patients´ 

postoperative pain assessment in 

the recovery room. 

Tidskrift: Journal of advanced 

Att utvärdera användbarhet av 

olika smärtbedömningsverktyg 

och att jämföra patienters och 

sjuksköterskors 

smärtbedömning. 

45 patienter ombads att bedöma 

sin smärta med VAS, NRS och 

”verbal expression” 

Det fanns stor variation i 

patienternas förmåga att bedöma 

smärta med olika verktyg. Det 

fanns korrelation mellan 

sjuksköterskans och patientens 

bedömning. 

3 
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nursing. 

4 Kim, S. H., Schwartz-Barcott, 

D., Tracy, S. M., Fortin, J. D & 

Sjöström, B. (2005) 

Titel: Strategies of pain 

assessment used by nurses on 

surgical units. 

Tidskrift: Pain Management 

Nursing. 

Att identifiera de kriterier som 

sjuksköterskor använder för att 

bedöma postoperativ smärta och 

vilken erfarenhet de använder 

sig av. 

Studien genomfördes med 

semistrukturerade intervjuer 

med 10 sjuksköterskor som 

behandlade 30 patienter. 

Sjuksköterskor bedömer smärta 

utifrån vad patienten säger, hur 

patienten beter sig och sina 

tidigare erfarenheter. 

4 

5 Klopper, H., Andersson, H., 

Minkkinen, M., Ohlsson, C. & 

Sjöström, B. (2006) 

Titel: Strategies in assessing 

postoperative pain – A South 

African Study.  

Tidskrift: Intensive and Critical 

Care Nursing. 

Att beskriva de 

smärtbedömningsmetoder som 

användes av en grupp 

sjuksköterskor i Sydafrika. 

Studien använder sig av en 

fenomenografisk metod. 

Deltagarna har delats in i två 

grupper, sjuksköterskor och 

patienter. Studien omfattar 12 

sjuksköterskor och 36 patienter. 

Data samlades in dels med 

intervjuer och dels med VAS 

mätningar. 

Sjuksköterskor använder sig av 

fyra kategorier för 

smärtbedömning: vad patienten 

säger, hur det sägs, hur patienten 

ser ut och erfarenheter av 

liknande situationer. 

3 

6 Lauzon Clabo, L.M. (2007) 

Titel: An ethonography of pain 

assessment and role of social 

context on two postoperative 

units. 

Tidskrift: Journal of Advanced 

Nursing. 

Att jämföra skillnaden i 

sjuksköterskors smärtbedömning 

på två olika postoperativa 

enheter. 

Data samlades in genom 

deltagande observationer och 

intervjuer.   

Att sjuksköterskor på den ena 

enheten var mer subjektiva i sin 

bedömning och patientens egen 

beskrivning av smärtan stod i 

fokus. 

3 

7 Ledowski, T., Bromilov, J., 

Paech, M.J., Storm, H., 

Hacking, R. & Schug, S.A. 

(2006) 

Titel: Monitoring of skin 

conductance to assess 

Att undersöka den postoperativa 

smärtans inverkan på 

ledningsförmågan i patientens 

hud. 

25 patienter ingick i studien där 

patienterna fick ange sin smärta 

på en NRS skala samtidigt som 

man mätte fluktuationerna i 

hudens ledningsförmåga.  

Man fann att 

fluktuationsnivåerna i hudens 

ledningsförmåga hade en 

signifikant korrelation med de 

NRS värden patienten angivit. 

3 
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postoperative pain intensity. 

Tidskrift: British Journal of 

Anaesthesia. 

8 Ledowski, T., Bromilov, J., Wu, 

J., Paech, M.J., Storm, H. & 

Schug, S.A. (2007) 

Titel: The assessment of 

postoperative pain by 

monitoring skin conductance: 

results of a prospective study. 

Tidskrift: Anaesthesia. 

Undersöka om det fanns ett 

tydligt tröskelvärde i antalet 

fluktuationer i hudens 

ledningsförmåga per sekund 

jämfört med ett NRS värde på 3. 

75 patienter fick ange sin smärta 

på NRS skala direkt efter 

operation samtidigt som antalet 

fluktuationer i hudens 

ledningsförmåga per sekund 

mättes. 

Det går med 88,5% känslighet 

och 67,7% specificitet att skilja 

på ett NRS värde <= 3 och ett 

NRS värde >3.  Därför kan 

antalet fluktuationer i hudens 

ledningsförmåga per sekund 

vara ett användbart verktyg för 

att uppskatta postoperativ 

smärta. 

3 

9 Schoenwald, A. & Rogers 

Clark, C. (2006) 

Titel: Acute pain in surgical 

patients. 

Tidskrift: Contemporary Nurse. 

Att jämföra patientens 

upplevelse av smärta med hur 

nöjda patienterna var vid 

utskrivningen. 

117 patienter som genomgick 

kirurgiska operationer fick 

indikera sina smärtnivåer med 

VAS skalan 

Att det fanns liten korrelation 

mellan patientens smärtnivåer 

(som ofta var höga) med hur 

nöjda de var vid utskrivningen. 

3 

10 Sjöström, B., Dahlgren, L. O. & 

Haljamäe, H. (2000) 

Titel: Strategies used in post-

operative pain assessment and 

their clinical accuracy. 

Tidskrift: Journal of Clinical 

Nursing. 

Att beskriva variationer i de 

strategier som sjuksköterskor 

och läkare använder sig av vid 

smärtbedömning. 

30 sjuksköterskor, 30 läkare och 

180 patienter deltog i studien 

som utfördes dels med intervjuer 

och dels med jämförande VAS 

mätningar. 

De kriterier som sjuksköterskor 

använder sig av är: hur patienten 

ser ut, vad denne säger, hur det 

sägs och tidigare erfarenhet av 

liknande situationer 

3 

11 Sloman, R., Rosen, G., Rom, M. 

& Shir, Y. (2005) 

Titel: Nurses´ assessment of 

pain in surgical patients. 

Tidskrift: Journal of Advanced 

Nursing. 

Att jämföra skillnader mellan 

patienters egna och 

sjuksköterskornas bedömning av 

smärta, samt undersöka om 

smärtbedömningen påverkas av 

kulturella och etniska skillnader.  

95 patienter fick bedöma sin 

egen smärta med hjälp av VAS 

skalan och ett frågeformulär. 95 

sjuksköterskor gjorde sen en 

egen bedömning av patienternas 

smärta. Efter det jämfördes 

resultaten. 

Att sjuksköterskorna 

undervärderade patienternas 

smärta. Men kulturella och 

etniska faktorer påverkade inte 

sjuksköteskornas bedömning av 

den postoperativa smärtan.  

3 
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12 Sloman, R., Wruble, A. W., 

Rosen, G. and Rom, M. (2006) 

Titel: Determination of 

Clinically Meaningful Levels of 

Pain Reduction in Patients 

Experiencing Acute 

Postoperative Pain. 

Tidskrift: Pain Management 

Nursing. 

Att undersöka meningsfullheten 

av att använda sig av NRS som 

smärtskattningsverktyg i den 

postoperativa fasen kontra 

patientens egna verbala 

beskrivning av smärtan. 

Data insamlades genom att 150 

patienter beskrev smärtan före 

och efter smärtlindring med 

hjälp av NRS och sin egen 

verbala beskrivning.     

Att patientens egen beskrivning 

av smärtan ger en bättre 

indikation på patientens 

smärtupplevelse. Ord är bättre 

än nummer när det handlar om 

abstrakta ting, som smärta. 

2 

*EG avser evidensgrad.  

 



 

12 

Ur det insamlade datamaterialet identifierade vi fyra kategorier som beskriver hur 

sjuksköterskan bedömer akut postoperativ smärta. (1) Hur patienten ser ut och hur smärta 

visas, (2) Kommunikation, (3) Erfarenheter och (4) Smärtskattningsskalor. Tabell 3 visar 

en schematisk uppställning över vilka artiklar som behandlar vilka kategorier. 

Tabell 3: Översikt över vilka artiklar som behandlar vilka kategorier 

Nr Hur patienten 

ser ut och hur 

smärta visas 

Kommunikation, 

vad patienten säger 

Erfarenheter och 

förutfattade 

meningar 

Smärtskattningsskalor 

1 X X   

2 X    

3 X  X X 

4 X X X  

5 X X X X 

6 X X X  

7 X   X 

8 X   X 

9    X 

10 X X X X 

11 X  X X 

12  X  X 

Hur patienten ser ut och hur smärta visas  

I den här kategorin gör sjuksköterskan en bedömning av hur patienten ser ut. Flera studier 

visar att sjuksköterskan bedömer smärta utifrån patientens kroppsspråk. Är patienten 

motoriskt orolig eller grimaserar är det tecken på smärta. Kroppsliga uttryck som 

hjärtfrekvens, andning, pupillstorlek och hudkvalité ligger också till grund för 

sjuksköterskans bedömning av patientens smärta. Andra vitala tecken, som blodtryck och 

puls är parametrar sjuksköterskan flitigt använder sig av när hon drar slutsatser om 

patientens smärtnivå. (Kim, Schwartz-Barcott, Tracy, Fortin & Sjöström, 2005; Sjöström, 

Dahlgren & Haljamäe, 2000; Klopper, Andersson, Minkkinen, Ohlsson & Sjöström, 2006; 

Correga & Lopes, 2000; Decker & Perry, 2003). I en studie av Heikkinen, Salanterä, Kettu 

och Taittonen (2005) höjs dock ett varningens finger då de anser att högt blodtryck och 

förhöjd puls är en osäker smärtindikator. De menar att pulsen och blodtrycket påverkas av 

så många andra faktorer, och att sjuksköterskan tenderar att överskatta patientens smärta 

vid ökat blodtrycket eller förhöjd puls. 

Studier (Ledowski et al, 2006; Ledowski et al, 2007) visar dock att det verkar finnas en 

relativt god korrelation mellan förändringar i hudens ledningsförmåga och den 

postoperativa smärta patienten upplever. Men i likhet med risken med att helt förlita sig på 

puls och blodtryck som smärtparametrar så varnar forskarna för att även andra fenomen än 

ren smärtupplevelse kan ge upphov till förändringar i hudens ledningsförmåga. Som 

exempel nämns medicinering, rädsla och förvirring som faktorer som kan påverka 

fluktuationerna i hudens ledningsförmåga. Det påpekas även att det inte alltid kommer vara 

så att administration av smärtstillande kommer att påverka orsaken till dessa förändringar 

(Ledowski et al, 2006; Ledowski et al, 2007). 
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Kommunikation, vad patienten säger 

Här lägger sjuksköterskan fokus på vad patienten förmedlar verbalt. Smärta är som tidigare 

nämnts ett komplext och individuellt fenomen där den enda som egentligen kan avgöra 

smärtnivån är patienten själv (Sjöström et. al, 2000).  

”Well, it´s taught me that, if the patient only says I´m in pain, then I have to reckon that 

she is in pain. It´s her experience of it, but then I also have to include it in my assessment” 

(Sjöström, et. al., 2000. S. 114). 

Det är följaktligen betydelsefullt att sjuksköterskan uppmuntrar patienten att med egna ord 

beskriva sin smärta, då det med stor säkerhet ger en mer precis bild av patientens 

smärtupplevelse (Sloman, Wruble, Rosen & Rom, 2006). Kim et. al. (2005) framhäver 

också vikten av patientens egen beskrivning av smärtan. De poängterar även att 

sjuksköterskans erfarenhet hjälper dem att lita på att patienten är den enda som kan avgöra 

om hon har ont, och att patienter generellt har förmågan att uttrycka sin smärta verbalt. I 

samma studie framhålls att sjuksköterskan inte passivt ska vänta på att patienten ska ge 

uttryck för smärta, utan aktivt fråga om patienten har ont (Kim et. al., 2005). Även Correga 

och Lopes (2000) instämmer i att patientens eget uttryck av sin smärta är en mycket viktig 

faktor i smärtbedömningen. 

Klopper et. al. (2006) påpekar emellertid i sin studie att några sjuksköterskor inte litade till 

fullo på sina patienter. De menade att det fanns patienter som ljög om sin smärta, ofta i 

samband med drogberoende, och poängterade vikten av att vara vaksam i sin 

smärtbedömning och noggrant ta reda på om patienten verkligen har ont. 

Erfarenheter och förutfattade meningar 

Här lägger sjuksköterskan inte samma fokus på den enskilde patienten, utan smärtan 

bedöms på tidigare erfarenheter och hur det brukar vara efter en specifik operation eller 

anestesiform. Av erfarenhet har sjuksköterskan lärt sig att smärta är väntat efter många 

operationer. De vet också att den värsta smärtan ofta infinner sig direkt i anslutning till den 

postoperativa fasen, då anestesin släpper sitt grepp (Kim et. al., 2005). I studier av 

Sjöström et. al. (2000), Kim et. al. (2005), Klopper et. al. (2005) beskrivs att 

sjuksköterskan standardiserar patienter och delar in dem i olika ”fack”. Patienterna 

förväntas uppleva en viss grad av smärta beroende på vilken operation eller vilken anestesi 

som använts. En sjuksköterska uttryckte sig så här:  

”Well, I have a clear picture of what these patients usually look like. I know that in her 

case, well, she behaves like they usually do” (Sjöström et. al., 2000, s. 114). 

Lauzon Clabo (2007) jämförde i sin studie två postoperativa enheter och där framkom en 

noterbar skillnad i smärtbedömningen. På den ena enheten, Enhet A, var 

smärtbedömningen baserad på vilken operationen eller anestesi som använts, och fokus låg 

inte på patientens egen beskrivning. De här sjuksköteskorna mötte sina patienter med en 

rad förutfattade meningar som baserades på vilken operation som gjorts. För 
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sjuksköterskorna på Enhet B stod patienternas egen beskrivning av smärtan i centrum. De 

här bevingade orden kom från en sjuksköterska som arbetade på Enhet B. 

”The most important thing I think patients have taught us…taught me… is that pain … is 

different for everyone and …and everyone´s perception of pain is different” (Lauzon 

Clabo, 2007, s. 535). 

Patientens kön, ålder och etnicitet har visat sig påverka sjuksköterskan i hennes 

smärtbedömning. I en studie av Klopper et al (2005) framgår det att sjuksköterskorna 

uppfattade att patienter med olika etnisk bakgrund inte upplevde smärta på samma sätt. De 

menar att färgade patienter generellt tålde smärta bättre än vita, asiater och indier. Samma 

studie betonar också skillnader i toleransnivån mellan könen, samt hos yngre och äldre 

patienter. 

Heikkinen et al (2005) påstår i sin studie att det finns evidens för att män kan behöva mer 

smärtlindring än kvinnor. De säger också att det bör läggas mer tid vid bedömning av äldre 

patienters smärta och att de kräver mer uppmärksamhet av personalen. En studie av 

Sloman, Rosen, Rom och Shir (2005) visar emellertid att sjuksköterskans smärtbedömning 

varken påverkas av patientens ålder, kön, familjesituation, födelseland, utbildning, arbete, 

etnisk bakgrund eller religion. 

Smärtskattningsskalor 

Tabell 4 visar vilka smärtskattningsskalor som behandlas i respektive artiklar.   

Tabell 4: Översikt över vilka artiklar som behandlar vilka smärtskattningsskalor 

Nr VAS NRS VRS 

1    

2    

3 X X X 

4 X   

5 X   

6    

7  X  

8  X  

9 X   

10 X   

11 X   

12  X  

 

Smärtbedömning är första steget mot en adekvat smärtlindring. Ett användbart hjälpmedel i 

sjuksköterskans bedömning är olika smärtskattningsskalor. I en studie av Heikkinen et. al. 

(2005) beskrivs tre vanliga smärtskattningsskalor: visuell analog skala (VAS), numerisk 

skala (NRS, numerical rating scale) och verbal skala (VRS, verbal rating scale).  VAS-

skalan utformas av en linje som är ankrad med beskrivande ord i ändpunkterna, ingen 

smärta och värsta tänkbara smärta. Den verbala skalan delades in under fyra kategorier: 
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ingen smärta, måttlig smärta, intensiv smärta och outhärdlig smärta. På den numeriska 

skalan uppger patienten smärtan muntligt med siffror mellan noll och tio. I sin studie kom 

de fram till att det viktigaste inte var vilket smärtskattningsverktyg som används, utan att 

smärta bör bedömas metodiskt. 

De nämnda smärtskattningsskalorna är emellertid endimensionella. Smärta är dock en 

subjektiv upplevelse och ett flerdimensionellt fenomen. Därför kan inte smärtupplevelsens 

alla aspekter inrymmas via ett objektivt mätinstrument (Sloman et al, 2006). I samma 

studie görs en jämförelse mellan NRS-skalan och patientens egen beskrivning av smärtan. 

De kommer fram till att det är viktigt för sjuksköterskan att be patienten beskriva smärtan 

med egna ord då det med större säkerhet ger en mer rättvis bild av patientens smärtbild. Att 

be patienten klassificera sin smärta på en skala mellan noll och tio har ett värde för 

dokumentationen, men ger inte en lika precis beskrivning. Ord är alltså bättre än siffror när 

det gäller abstrakta begrepp som smärta. Sjuksköterskor bör därmed bli bättre på att be 

patienter att beskriva sin smärta (Sloman et al, 2006). 

Sloman et al (2005) gjorde en jämförelse mellan patienters egna smärtupplevelser och 

sjuksköterskors smärtbedömning. 95 patienter och 95 sjuksköterskor graderade smärtnivån 

med hjälp av VAS- skalan och ett frågeformulär. Patienten fick börja, och kort därefter 

gjorde sjuksköterskan sin oberoende bedömning. Studien visade tydligt att 

sjuksköterskorna undervärderade patienternas smärtupplevelse. 

Schoenwald och Rogers Clark (2006) kommer i sin studie fram till att trots att flertalet 

patienter med hjälp av VAS skalan uppgivit att de haft höga smärtnivåer ändå varit nöjda 

med personalens hantering av deras smärta. 

I studier av Ledowski et al (2006; 2007) visas en tydlig koppling mellan de smärtnivåer 

patienter i ett postoperativt skede uppger enligt NRS-skalan och det antal fluktuationer i 

hudens ledningsförmåga per sekund som kunnat mätas. Studien har gjort en uppdelning av 

smärtnivåerna enlig följande: ingen (NRS=0), mild (NRS=1-3), måttlig (NRS=4-5) eller 

svår (NRS=6-10) smärta. Studiens resultat visar att det med hög säkerhet går att urskilja 

vilken av dessa kategorier patienten befinner sig i. 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Valet av metod kändes relativt enkelt med tanke på vårt syfte och våra frågeställningar. 

Det var tydligt att en litteraturstudie som primärt undersökte kvantitativa studier av olika 

smärtbedömningsverktyg och smärtbedömningsmetoder var passande. Friberg (2006) 

utgjorde en bra och tydlig grund för formulerandet av metoden och visade på ett arbetssätt 

som var enkelt att följa. 

Processen var dock inte helt utan svårigheter. Att finna lämpliga sökord som ringade in 

ämnesområdet visade sig inte vara helt enkelt. Ett antal försök gjordes innan vi började få 

till antalet träffar till en lagom hanterbar mängd, något som dock inte lyckades helt. Detta 
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resulterade i att vi fick granska stora mängder av abstrakt för att kunna välja ut artiklar för 

närmare granskning för att kunna bedöma om de var relevanta för vår uppsats. 

Det är även värt att notera likheterna mellan de kategorier vi funnit i vår analys och de som 

presenteras av Sjöström et al (2000) och Klopper et al (2006). 

Fribergs (2006) modell innebär även att en bedömning av artiklarnas evidensgrad för att på 

så sätt kunna vikta dess vetenskapliga relevans sinsemellan. Det visade sig dock vara dålig 

spridning på evidensgraden i de artiklar vi funnit varför denna rangordning säger tämligen 

lite. Det innebär att en mer subjektiv värdering får läggas utifrån artiklarnas faktiska 

innehåll, utformning och resultat. 

Resultatdiskussion 

I den här litteraturstudien visar sig fyra dominerande metoder som sjuksköterskan 

använder sig av när hon bedömer postoperativ smärta. Hur patienten ser ut, 

kommunikation, erfarenheter samt olika smärtskattningsskalor. Det framgår tydligt att 

bedömning av akut postoperativ smärt är komplex och att flera faktorer bör beaktas för att 

smärtbedömningen ska bli så korrekt som möjligt. 

Genom att objektivt betrakta hur patienten ser ut skapar sig sjuksköterskan en bild av 

dennes smärtnivå. Motorisk orolighet, grimaser, hudkvalité, pupillstorlek, ökad andnings- 

och hjärtfrekvens samt högt blodtryck och puls är tydliga indikationer på smärta. 

Heikkinen et. al. (2005) poängterar emellertid i sin studie att puls och blodtryck är en 

osäker smärtindikator då de menar att många andra faktorer påverkar blodtrycket och 

pulsen. Att bedöma smärta enbart genom att objektivt betrakta patienten anser vi inte vara 

tillräckligt för att uppnå en adekvat smärtbedömning då, som redan nämnts, flera olika 

faktorer spelar in.  

Erfarenhet är något som införskaffas över tid och mycket bra att ha med sig i ryggsäcken, 

vad det än gäller i livet. Men finns det något negativt med erfarenhet? Det finns en risk att 

sjuksköterskor med stor erfarenhet av postoperativ smärtbedömning blir lite ”bekväma” i 

sin yrkesroll och bedömer smärta efter hur det brukar te sig efter en specifik operation 

(Kim et. al., 2005). De bildar sig på förhand en uppfattning om patienternas 

smärtupplevelse och patienterna standardiseras. De delas in i olika ”fack” efter förväntad 

smärta, vilket ökar risken att smärtan skattas långt ifrån patientens egen upplevelse 

(Sjöström et. al. 2000; Kim et. al. 2005; Klopper et. al. 2005). Följden blir försämrad 

omvårdnad och en otillräcklig smärtlindring. Det är värt att poängtera vikten att se varje 

patient som en unik individ med speciella behov. Som nämnts flera gånger tidigare 

upplever vi smärta väldigt olika och upplevelsen är helt och hållet personlig. Det någon 

skattar som en tia på NRS-skalan upplever någon annan som en fyra. Erfarenhet är 

emellertid en ovärderlig tillgång, men det gäller att inte bli bekväm och agera 

slentrianmässigt i sin yrkesroll därför förordas fortlöpande utbildning i ämnet. Vi stöter på 

ett bekymmer, som inte tas upp tillräckligt, när vi reflekterar över de artiklar vi läst. 

Patienter med fysiska begränsningar som inte kan uttrycka sig verbalt torde vara mycket 

svåra att smärtbedöma. Trots att det finns olika identifierbara symtom som kan indikera 

smärta verkar det inte finnas något helt säkert sätt att avgöra om dessa symtom bottnar i en 
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smärtupplevelse eller har sitt ursprung i något annat tillstånd hos patienten, förutom att 

fråga patienten själv. Detta gör att risken ökar för att patienter som inte själv kan meddela 

sig kan få en sämre omvårdnad eller en otillräcklig smärtlindring. I de här specifika fallen 

ses sjuksköterskans erfarenhet som extra viktig. 

Det råder delade meningar om patientens ålder, kön eller etnisk bakgrund påverkar 

sjuksköterskans bedömning av smärta. I en sydafrikansk studie av Klopper et. al. (2005) 

framgår det att sjuksköterskor generellt bedömde att färgade patienter tålde smärta bättre 

än vita, asiater och indier. I samma studie betonas också skillnader i toleransnivå mellan 

könen och mellan gamla och unga. Heikkinen et. al. (2005) hävdar i sin studie att det finns 

evidens för att män kan behöva mer smärtlindring än kvinnor. Sloman et. al. (2005) visar 

emellertid i sin studie att sjuksköterskan inte alls påverkas av patientens ålder, kön eller 

etnisk bakgrund när hon bedömer patientens smärt. Varför skiljer det sig åt mellan de olika 

studierna? En aspekt kan vara Sydafrikas apartheidhistoria. Det är möjligt att den till viss 

del fortfarande avspeglar sig, medvetet eller omedvetet, på ett eller annat sätt hos 

befolkningen 

Ett vanligt hjälpmedel vid smärtbedömning är de olika smärtskattningsskalor som finns. 

De ger en snabb indikation på patientens smärta och är ett utmärkt redskap för 

dokumentationen av patientens smärta, men som (Sloman et. al., 2006) poängterar i sin 

studie är smärta ett flerdimensionellt fenomen och därför kan inte hela smärtupplevelsen 

beskrivas med hjälp av ett objektivt mätinstrument. I Sverige är det uteslutande VAS-

skalan som används, men frågan är om det verkligen är VAS-skalan som används? 

Begreppet att ”VASa” en patients smärta är vedertaget på sjukhusen idag, men det är inte 

speciellt vanligt att sjuksköterskan plockar fram en VAS-skala och låter patienten markera 

sin smärta på tallinjen. Det vanliga är istället att sjuksköterskan ber patienten beskriva sin 

smärta verbalt mellan ett och tio, och då är det snarare NRS-skalan ett bättre begrepp (U. 

Parker, personlig kommunikation, 5 oktober, 2009). 

Det framgår i flera av studierna att patientens egna ord, den verbala beskrivningen om 

smärtupplevelsen är den mest tillförlitliga indikatorn i sjuksköterskans bedömning av 

postoperativ smärta. McCaffery definierade 1972 att smärta är vad personen i fråga säger 

att den är, och det ligger mycket sanning i den definitionen. Det ställer krav på att 

sjuksköterskan lyssnar till patienten och att hon uppmuntrar patienten att med egna ord 

beskriva sin smärta. Kim et al (2005) poängterar i sin studie vikten av att sjuksköterskan 

inte passivt sitter och väntar på att patienten ska ge uttryck för smärta utan aktivt ställer 

frågor till patienten. En del individer håller låg profil och klagar inte i onödan utan behöver 

lite påstötning för att öppna sig och förmedla hur de känner. Risken är att den ”tysta” 

patienten tolkas som smärtfri. Det ökar risken att patienten utsätts för ett onödigt 

vårdlidande. Enligt Dahlberg (2002) uppstår ofta vårdlidandet på grund av ett omedvetet 

handlande, samt beroende på otillräcklig kunskap och avsaknad av reflektion. Det är dock 

viktigt att framhålla att sjuksköterskan behöver ha rätt balans och inte bli för påträngande 

eller närgången i sina frågor.  

En aspekt som är värd att ta upp är att sjuksköterskan i dagens ”slimmade” sjukvård 

kanske inte alltid har tiden som krävs för att sätta sig ner och lyssna till patientens egen 

beskrivning av smärtan. 
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Slutsatser  

Att bedöma postoperativ smärta är, som nämnts flera gånger tidigare, komplext och flera 

perspektiv bör vävas samman för att göra en så korrekt bedömning som möjligt. Ett 

mönster som tydligt framträder i artiklarna är att när sjuksköterskor själva beskriver hur de 

gör för att bedöma smärta drar de ofta slutsatser från egna tidigare erfarenheter inom yrket. 

Resultatet visar att det finns tendenser till att sjuksköterskan undervärderar patientens 

smärta genom att förlita sig på subjektiv bedömning och tidigare erfarenhet. 

Det som kan anses saknas i forskningen är fler jämförande studier som inte bara tar hänsyn 

till skillnaden mellan patientens och sjuksköterskans sätt att bedöma smärtnivåer, utan 

även tar hänsyn till hur praktiskt gångbart ett verktyg är. Det är tydligt att det finns verktyg 

som är komplicerad till den grad att man kan fråga sig om de verkligen kan användas på ett 

korrekt sätt varje gång. Just att ett verktyg används konsekvent får nog anses vara en 

relevant parameter, i alla fall om resultaten av mätningarna journalförs.  

Hur bör då sjuksköterskan bedöma den akuta postoperativa smärtan för att få en så korrekt 

bild som möjligt? Enligt vad som framkommit i den här litteraturstudien är VAS-skalan ett 

utmärkt verktyg för dokumentationen av patientens smärta och hjälper sjuksköterskan att 

få en snabb, men endimensionell, bild av smärtupplevelsen. Sjuksköterskans subjektiva 

bedömning av patientens fysiska uttryck är en tydlig smärtindikator, men bör underbyggas 

av patientens egna verbala beskrivning av smärtan. Genom att väga samman en snabb 

skattning med hjälp av VAS-skalan och patientens verbala beskrivning och fysiska uttryck 

får sjuksköterskan en bild av patientens smärtupplevelse som troligtvis står relativt nära 

den verkliga upplevelsen. Faktum kvarstår dock att patientens egna ord är en bättre 

smärtindikator än siffror i en tabell eller sjuksköterskans kliniska blick och tidigare 

erfarenheter. 
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