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_________________________________________________________________________ 

Bakgrund: Smärtan är subjektiv och det innebär att det är en individuell upplevelse. Den 

kan upplevas olika beroende på vilka tidigare erfarenheter patienterna har. Ingen annan än 

patienterna själva kan beskriva den upplevda smärtan. Det är viktigt att patienternas 

upplevelse av smärta uppmärksammas för att sjuksköterskor ska kunna bemöta deras 

behov på bästa sätt och därmed minska lidande. Syfte: Syftet var att belysa patienternas 

upplevelser av postoperativ smärta. Metod: Studien är en litteraturöversikt som är baserad 

på både kvalitativa och kvantitativa artiklar. Resultat: Resultatet redovisas i fyra olika 

teman: Att lida av smärta, Betydelse av information och rädsla för läkemedelsberoende, 

Att vara osäker och inte vilja vara till besvär, Osäkerhet inför framtiden. Smärta är en 

individuell upplevelse och den postoperativa smärtan kan innebära ett lidande för 

patienten. De upplever inte alltid att sjuksköterskorna respekterar deras uttryck för smärta 

och känner sig bortglömda då de saknar att få ta del av information kring framtiden. 

Slutsats: Det är viktigt för patienterna att få vara involverade i sin vård, smärtlindring och 

att få tydlig information om vad som berör den postoperativa vården. De behöver stöttning 

av anhöriga men framförallt av sjuksköterskorna för att kunna lindra både psykiskt och 

fysiskt lidande. 
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_________________________________________________________________________ 

Background: Pain is subjective and it means that it is an individual experience. It may feel 

different depending on the previous experience of the patient. No one other than the patient 

himself can describe the perceived pain. It is important that patients' experience of pain 

observed for nurses to be able to respond to their needs in the best way and thus reduce 

suffering. Purpose: The aim is to highlight patients' experience of postoperative pain. 

Method: The study is a literature review which is based on both qualitative and 

quantitative articles. Results: The results are reported in four different themes: To suffer 

from pain, Importance of information and fear of drug dependence, being worried and do 

not want to be a bother, to feel insecure in front of the future. Pain is an individual 

experience and postoperative pain may cause suffering for the patient. They do not always 

experience that nurses respect their expressions of pain and therefore feel forgotten 

because of their lack of access to information about the future. Conclusion: It is important 

for patients to be involved in their care, to receive pain relief and to get clear information 

about what affects the postoperative care. They need support from relatives but especially 

from all the nurses to decrease both mental and physical suffering. 
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INLEDNING 

Smärtan är subjektiv och det innebär att det är en individuell upplevelse. Den kan upplevas 

olika beroende på vilka tidigare erfarenheter patienten har. Ingen annan än patienten själv 

kan beskriva den upplevda smärtan. Wiklund (2003) skriver att kroppen som levd innebär 

att det är genom den som människan upplever sig själv och sin omgivning. Det är genom 

kroppen och dess sinnen som exempelvis syn, hörsel och känsel människan kan uppleva 

omvärlden och få ett perspektiv på tid och rum. Detta innebär att vid upplevelse av smärta 

kan människans kropp kännas främmande och dennes upplevelse av sig själv kan förändras 

(a.a.). Postoperativ smärta är en följd av ett kirurgiskt ingrepp och omvårdnadsåtgärderna 

kan utvecklas för att förbättra patienternas upplevelse. Enligt sjuksköterskans 

kompetensbeskrivning (Socialstyrelsen, 2005) ska patienternas värdighet upprätthållas, 

vilket riskeras om deras beskrivning av sin upplevda smärta inte tas på allvar och detta kan 

således leda till psykiskt och fysiskt lidande (a.a.). Det är viktigt att patienternas upplevelse 

av smärta uppmärksammas för att sjuksköterskor ska kunna bemöta deras behov på bästa 

sätt och därmed minska lidande.  

BAKGRUND 

Definition av smärta 

Enligt International Association for the study of pain (IASP) definieras smärta som: 

 “An unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential 

tissue damage or described in terms of such damage” (www.iasp-pain.org). Werner och 

Strang (2003) beskriver smärta eller värk som en sinnesupplevelse alla har erfarenhet av. 

Det kan vara smärta efter sårskada, tandvärk, huvudvärk och influensa (a.a.). Enligt Brageé 

(1999) kan det vara svårt att definiera en känsla av smärta som exempelvis tandvärk för 

personer som aldrig tycks sig ha upplevt den typen av smärta. De menar att det är som att 

beskriva för en person som är född blind hur färgen grön ser ut (a.a.). Ericson och Ericson 

(2008) beskriver smärtan som en personlig fysiologisk och emotionell upplevelse. Om 

patienterna uttrycker känsla av smärta så är det så, då alla människor är individuella och är 

experter på sin egen smärta (a.a.). Detta styrks av Cox (2010) som beskriver smärtan som 

en sensorisk, känslomässig, obehaglig och individuell upplevelse. Smärtan kan vara 

långvarig eller kortvarig och kan bero på psykiska, biologiska och fysiologiska faktorer. 

(a.a.). Fysisk smärta kan uppkomma till följd av sjukdom, trauma eller operation och 

drabbar väldigt många individer varje år (Borge, Råheim, & Moum, 2011). 

Postoperativ smärta 

Enligt Nationalencyklopedin (2015) betyder ordet postoperativ, efter operation. Hawthorn 

och Redmond (1999); Sand, Sjaastad, Haug och Bjålie (2006)  menar att efter ett kirurgiskt 

ingrepp kan patienter uppleva postoperativ smärta. För att kunna känna och uppleva smärta 

krävs det att smärtan tolkas, vilket den gör i centrala nervsystemet (a.a.). Postoperativ 
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smärta behöver inte alltid uppkomma av själva operationen utan kan bero på 

omständigheterna kring ingreppet. Vid bukoperationer kan buken behöva spännas upp med 

gas, detta gör att det blir ett tryck på diafragman och smärtan överförs till skuldran. Det är 

viktigt för sjuksköterskor att kunna skilja på smärta orsakad av sjukdomsprocessen och 

smärta orsakad av ingreppet (Redmond, 1999). Rawal (1999); Sand et al. (2006) skriver att 

även psykologiska faktorer kan påverka den postoperativa smärtan. Det finns ett samband 

mellan postoperativ smärta, rädsla och oro. Detta kan också påverka patientens känsla av 

att förlora kontrollen, känsla av isolering från det sociala stödet samt beröra erfarenheter av 

smärta och lidande. 

Komplikationer kan uppstå vid obehandlad postoperativ smärta, detta kan påverka 

kroppens organ. Otillräcklig smärtbehandling kan uppstå när sjuksköterskor överskattar 

analgetikans1 verkan och inte tror på patientens beskrivna smärtintensitet. Det kan även 

bero på att patienter har svårt för att beskriva sin upplevda smärta (Rawal, 1999). Ericson 

och Ericson, (2008); Werner och Strang (2003) menar att om smärtan inte behandlas kan 

det leda till komplikationer som exempelvis pneumoni2 då patienterna på grund av sin 

smärta kan ha svårt att hosta upp sekret och djupandas. Det kan även leda till ökad nivå av 

kortisol-, katekolamin och glukagon3 som är en reaktion i det endokrina systemet4 och kan 

leda till ökad risk för hjärtinfarkt. Obehandlad postoperativ smärta kan även aktivera det 

sympatiska nervsystemet vilket leder till minskat blodflöde i de nedre extremiteterna 

exempelvis i benen, detta ökar då risken för djup ventrombos5. Det är viktigt att patienten 

får möjlighet att mobilisera sig tidigt för att förhindra postoperativa komplikationer. Risken 

för exempelvis trycksår och obstipation6 ökar då smärtan påverkar patientens 

rörelseförmåga samt har en negativ inverkan på mobiliseringen. För att patienterna ska 

kunna mobiliseras och aktiveras krävs en god smärtbehandling (a.a.). 

Smärtskattningsinstrument 

VAS, Visuell analog skala är en mätsticka som används för att mäta smärtans intensitet. 

Det är en plaststicka med skjutmått som har två sidor, varav den ena är utan gardering och 

den andra med siffrorna 0-10 där siffran 0 motsvarar ingen smärta och siffran 10 motsvarar 

värsta tänkbara smärta. Sjuksköterskan uppmanar patienten att med skjutmåttet skatta 

smärtan på den ograderade sidan som sedan avläses på den garderade sidan av 

sjuksköterskan, tillsammans med patienten. Det som är bra med VAS är att patienten själv 

kan skatta sin smärta och den kan jämföras mellan olika tillfällen, före och efter analgetika 

exempelvis men dock inte mellan patienter då smärta är individuellt (Ericsson & Ericsson, 

2008).  

VRS, verbal baserad skala innebär att smärtans intensitet beskrivs med hjälp av adjektiv 

som exempelvis: 0- ingen smärta, 1- lindrig, 2-obehaglig, 3- besvärlig, 4- fruktansvärd och 

5- outhärdlig. Patienten ser bara adjektiven och sedan poängsätter personalen skalan 

beroende på vilket adjektiv patienten uppger (Williamsson & Hoggart, 2005). 

                                                 
1 Samlingsnamn för smärtstillande läkemedel (Lindskog, 2014) 
2 Lunginflammation (Ericson & Ericson, 2013) 
3 Tre olika hormoner (Ericson & Ericson, 2013) 
4 Kontrollerar hormonnivåerna i kroppen (Ericson & Ericson, 2013) 
5 Blodpropp (Ericson & Ericson, 2013) 
6 Förstoppning (Lindskog, 2014) 
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NRS, nummerbaserad skattningsskala, påminner om VAS men är ett annorlunda verktyg. 

Skalan är liksom VAS 0-10 där 0 är ingen smärta och 10 är värsta tänkbara smärtan. 

Skalan kan visas på en mätsticka eller kan sägas muntligt (Williamsson & Hoggart, 2005). 

Sjuksköterskans roll 

Dahlberg och Segesten (2010) skriver att sjuksköterskan roll är att ge god omvårdnad till 

de patienter som söker vård och vårdas men ansvarsområdet infattar även patientens 

säkerhet och god vårdkvalité. Det innebär att sjuksköterskan har en helhetssyn (kropp, själ, 

ande) och ett etiskt förhållningssätt. I vårdkulturen står oftast medicinskt perspektiv i fokus 

vilket kan hindra vårdrelationen och möjligheten för patienten att ställa existentiella frågor 

försvåras. Men om sjuksköterskan har patientperspektivet i fokus, alltså möter patientens 

behov kan ovanstående undvikas (a.a.). Enligt Wiklund (2003) är det viktigt att personalen 

tar patienten på allvar, det är också viktigt att lyssna till patientens kroppsspråk som 

exempelvis mimik. För att sjuksköterskan ska kunna ge optimal vård och lindra lidande 

krävs tillgivenhet från både sjuksköterskan och patienten. 

Enligt Sjöström, Dahlgren, och Haljamäe (2000) kan sjuksköterskor ta hjälp av olika 

hjälpmedel för att lättare kunna bedöma patienternas smärtintensitet och få en uppfattning 

om deras smärtskala. Sjuksköterskan är den personen som kommer patienten närmast och 

därför är det viktigt att ha ett bra hjälpmedel att använda när hen ska försöka göra en 

bedömning och få en uppfattning om patientens smärta. Undersökningar har visat att 

sjuksköterskor tror att patienter har mindre smärta än vad de själva uppger att de känner 

(a.a.). Alla människor har individuella behov och önskemål angående smärtlindring. Detta 

innebär att sjuksköterskorna bör kunna bedöma smärta och se till patienternas bästa. 

Postoperativ smärtlindring är inte bara till av humana och moraliska skäl utan också för 

patienternas psykiska och fysiska välbefinnande (Carr, 1990; Cunningham, 1999; Pasero, 

2009). Cunningham (1999); Pasero (2009) beskriver hur viktigt det är att sjuksköterskor 

har kompetens och kunskap om hur smärtskalor används för att de ska kunna göra en 

korrekt bedömning av smärta (a.a.). Sjuksköterskor bör ha koll på vitala parametrar såsom 

blodtryck, andningsfrekvens, kroppstemperatur och puls då en förändring kan vara en 

indikation på att patienten har ont. När patienter upplever smärta kan de vitala 

parametrarna såsom exempelvis blodtryck höjas och det kan fungera som ett bevis på att 

patienten har ont. Men det finns inga garantier på att de vitala parametrarna påverkas vid 

smärta och det är därför ett osäkert stöd att luta sig mot vid bedömning av smärtans 

intensitet (Pasero, 2009).    

Lidande 

Arman och Rehnsfeldt (2006); Söderberg (2009) menar att lidande har olika betydelse för 

olika personer och är individuellt precis som smärta, då kultur, religion, kön och tidigare 

erfarenheter avgör hur vi hanterar situationen (a.a.). Enligt Arman och Rehnsfeldt (2006) 

betyder ordet patient; en lidande människa i behov av vård. Söderberg (2009) skriver att 

om patienten inte tas på allvar eller om sjuksköterskan inte tror på individens upplevda 

lidande kan känslor som skam uppkomma. Det innebär att patienten kan uppleva en känsla 

av ensamhet då ingen annan människa kan förstå dennes lidande. Därför kan det leda till en 

känsla av utanförskap om patienten inte får bli sedd eller trodd i sitt lidande. 
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Fysiskt och psykiskt lidande 

När människan är frisk och välmående är kroppen närvarande utan att individen alltid 

uppmärksammar det. När individen är mindre välmående genom att exempelvis uppleva 

smärta förändras detta genom att kroppen gör sig påmind. Kroppen kan då upplevas som 

ett hinder i vardagen och kan bli en smärtsam resurs till livet och världen (Söderberg, 

2009). Människan lider när identiteten hotas och detta sker när individen inte kan leva upp 

till sina egna eller omgivningarnas förväntningar som vid kroppskada eller sjukdom. 

Identiteten är kopplad till kroppen, hur den ser ut och hur den presterar. Om individen en 

dag inte ser ut som innan eller inte kan prestera på samma sätt på grund av sjukdom eller 

skada leder det till ett lidande hos människan. Att förändras på det viset innebär ett hot mot 

identiteten och därmed är det inte funktionshindret i sig som ger ett lidande. Det är viktigt 

att lidandet relateras till individen det drabbat då kroppar inte lider men personen gör det. 

Smärtan kan hindra människan från att umgås med andra människor och när individen 

hindras från detta på grund av smärtan blir det ett lidande. Existensen kan hotas av smärta 

då individens mål med livet kan kännas förlorat. Möjligheten för individen att se hur hen 

ska fungera i det nya tillståndet kan hindras (Wiklund, 2003).  

Vårdlidande 

Vårdlidandet kan enligt Dahlberg och Segesten (2010) innebära att sjuksköterskor inte 

uppmärksammar eller ignorerar patienterna och därmed kan de gå miste om det positiva 

(exempelvis förtroendet) som vårdrelationen kan medföra. Wiklund (2003) beskriver att 

vårdlidandet är ett lidande som patienter upplever när deras vård och behandlingar inte blir 

som förväntat och eventuella brister eller ofullkomligheter uppstår. Enligt Dahlberg och 

Segesten (2010) kan patienter uppleva förlorad kontroll över sin hälsa, maktlöshet och 

känna sig utestängda. Att vara i behov av vård men ändå inte bli sedd eller hörd kan kännas 

förnedrande för patienterna. Wiklund (2003) menar att ett vårdlidande kan uppstå då 

patienter får känslor av att tappa kontrollen över sin tillvaro och detta sker när individen 

inte tas på allvar. Vårdlidande kan också uppstå om patienter upplever och beskriver sin 

smärta utan att få någon respons tillbaka som exempelvis smärtlindring. Dahlberg och 

Segesten (2010) menar att det finns olika förklaringar till varför vårdlidande kan uppstå. 

Vårdlidande kan uppstå när patienter, närstående eller sjuksköterskor inte vågar eller 

undviker att möta lidande, tidsbrist påverkar relationen i mötet, sjuksköterskorna kan 

känna sig rädda för att involveras i frågor som är känsliga etcetera (etc.). Patienterna är 

försvagade och i underläge från början och är därmed beroende av andra människors 

välvilja och förmåga att göra gott. 

Livsvärldsperspektiv 

Att förstå en patients livsvärld utgör grunden för vårdandet menar Dahlberg och Segesten 

(2010). Livsvärlden utgör relationen till dig själv och din omgivning och även fast den 

"delas" med andra är den högst personlig och individuell. Livsvärlden kan förstås så som 

hen upplever världen. Den styrs av tidigare erfarenheter och inom vården har detta en stor 

betydelse vid bemötandet av patienter och för hur de upplever kontakten med vården. 

Livsvärlden präglas av sammanhang och mening, det innebär också att situationer, miljöer, 

erfarenheter och drömmar kan uppfattas som tillfredsställande av en patient samtidigt som 

det kan uppfattas som en mardröm av en annan (a.a.).  
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Enligt Dahlberg och Segesten, (2010) kan kroppen ibland ses som ett objekt av vården, ett 

problem som ska fixas till och för patienten är det dennes kropp levd, full av minnen, 

känslor och visdom. Kroppen kan kännas både inifrån, utifrån, igenkännande och som 

främmande men den kan aldrig lämnas. Det innebär att människan kan känna kroppen 

utifrån genom att någon exempelvis lägger en hand på hens axel, samtidigt kan hen känna 

detta inifrån genom en känsla av tröst. Att kroppen aldrig kan lämnas innebär att 

människan aldrig kan kliva ur sin kropp likt ett klädesplagg, människan är beroende av sin 

kropp för att kunna uppleva världen. Det är genom kroppen som individen har tillgång till 

livet, då hen inte kan leva utan sin kropp. Kroppen känns igenkännande då den upplevs 

som vanligt men när människan upplever smärta kan kroppen kännas som främmande då 

den inte fungerar som normalt (a.a.). Kroppen är där patientens identitet återfinns 

(Wiklund, 2003) och det innebär att kroppen är mer än ”bara en kropp” och utgör även 

människans liv och existens. Därför är det viktigt att som sjuksköterska se och respektera 

hela människan, dess kropp och dess livsvärld (Dahlberg & Segesten, 2010).  

Kommunikation 

Enligt Eide och Eide (2007) kommer ordet kommunikation från latinets communicare. 

Kommunikation är ett begrepp som kan betyda flera olika saker exempelvis att göra någon 

annan delaktig, att göra någon gemensam eller ha förbindelse med. Kommunikation kan 

ske verbalt och icke verbalt. Verbal kommunikation, alltså när en sjuksköterska pratar med 

en patient, kan tolkas på flera olika sätt då vissa ord har flera betydelser. Därför är det 

viktigt att tänka på hur kommunikationen sker icke verbalt, alltså hur de använder eller 

bejakar kroppsspråk, tonläge, gester och ansiktsuttryck. Detta styrks av Cunningham 

(1999); Pasero (2009) som skriver hur viktigt det är med effektiv kommunikation för bästa 

möjliga vård. Kommunikationen påverkas av sjuksköterskors kompetens och inbjudan till 

samtal. Om patienten inte är verbal är det viktigt att vara uppmärksam på patienters 

kroppsspråk, ansiktsuttryck, kroppsrörelser, andning, läten och om patienten ser ut att ha 

muskelspänningar. 

PROBLEMFORMULERING 

Efter ett kirurgiskt ingrepp får patienter oftast postoperativ smärta, men smärtintensiteten 

varierar från patient till patient då upplevelsen är individuell. Eftersom alla människor är 

unika bör postoperativa omvårdnadsåtgärder anpassas efter varje enskild individ. Smärtan 

är en naturlig följd av ingreppet som skett och en del i den läkningsprocess som följer. Att 

som patient inte bli betrodd angående den smärta som upplevs, att inte kunna bli smärtfri 

eller att smärtan inte uppmärksammas, kan leda till komplikationer som innebär ett lidande 

för patienten. Det är vanligt att sjuksköterskor möter patienter med postoperativ smärta och 

det är därför viktigt att ha kunskap om hur de upplever sin situation.  

SYFTE 

Syftet är att belysa patienters upplevelse av postoperativ smärta. 
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METOD 

Examensarbetet ämnar utveckla kunskaper inom ämnet omvårdnad och för att detta ska 

uppnås granskas forskning inom omvårdnad (Dahlborg Lyckhage, 2012). Enligt 

Socialstyrelsen (2005) ska sjuksköterskor arbeta evidensbaserat och aktivt söka ny 

kunskap, detta styrker även Dahlborg Lyckhage (2012).  Som metod valdes en 

litteraturstudie som är baserad på både kvalitativa och kvantitativa studier. Kjellström 

(2012) beskriver att genom kvalitativ metod kommer forskaren närmare individen och får 

en djupare förståelse för fenomenet, då det undersöks i dess naturliga miljö. Enligt 

Dahlborg Lyckhage (2012) innebär en kvantitativ metod att forskaren undersöker 

fenomenet mer ytligt, denne vill se det i ett större perspektiv som involverar fler 

människor. Det är sammanhanget som intresserar forskaren och inte det enskilda 

fenomenet (a.a.). De vetenskapliga artiklarna till studien har granskats enligt Friberg 

(2012), se bilaga 4. 

Urval och datainsamling 

Databaser som använts till litteratursökningen är CINAHL, MEDLINE och swemed+ då 

dessa anses som relevanta och har ett större utbud av vårdvetenskapliga artiklar 

(Henricson, 2012). Artiklarna har tagits fram genom att använda sökorden: post operative 

pain, post operativ care, pain, nursing, nurse, patients experiences och suffering. Olika 

kombinationer och böjelser har använts för att utvidga sökresultatet. Trunkeringar (*) 

exempel patient* och AND har använts mellan sökorden för att få fram artiklarna (se 

bilaga 1).  

Innan artiklarna valdes ut kontrollerades det att de var godkända (peer rewieved), språk 

samt om de var publicerade i en vetenskaplig tidskrift. För att avgöra de valda artiklarnas 

kvalitet, granskades och kontrollerades de (se bilaga 4) (Friberg, 2012). Enligt Segesten 

(2012) ska artiklar blivit granskade och vara möjliga att granska för att kunna säkerställa 

kvalitéten (a.a.). Exklusions- och inklusionskriterier har använts för att begränsa urvalet av 

artiklar. De vetenskapliga artiklarna som använts till studien hade inklusionskriterierna att 

de skulle stämma överens med studiens syfte och ha blivit granskade (peer rewieved). 116 

artikelsammanfattningar studerades, det valdes ut 42 stycken där hela artiklarna lästes och 

granskades, av dessa valdes 11 stycken ut till studiens resultat. Efter att artiklarna 

granskats gjordes en artikelöversikt (se bilaga 2) där de vetenskapliga artiklarnas syfte, 

metod och resultat sammanfattades. Av de artiklar som valts är de flesta ifrån Sverige, de 

andra artiklarna är från Norge, Istanbul, Iran, Australien och Jordanien, samtliga är 

engelskspråkiga och är publicerade från och med 2005. Exklusionskriterier har varit att 

resultatet inte är baserat på någon specifik operation, sjukdom, om patienterna har 

återhämtat sig i hemmet eller på sjukhus. Artiklar där personer är under 18 år har också 

exkluderats.  

Analys 

Enligt Dahlberg (2014) är det viktigt med öppenhet och följsamhet eftersom det bakom all 

data finns människor som har delat med sig av sina erfarenheter. Öppenheten och 

följsamheten innebär att ha tålamod och därmed inte tillskriva data som egentligen inte 
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finns, det innebär att författaren inte tolkar texten utifrån sin förförståelse (a.a.). Artiklarna 

analyserades och granskades var för sig ett flertal gånger för att säkerställa kvalitén och 

förståelsen av handlingen, sedan tolkades och översattes de gemensamt. Data som svarade 

för studiens syfte markerades och sedan fördes en diskussion kring dess användbarhet. 

Utefter det framtagna materialet diskuterades det fram olika förslag på möjliga teman som 

var väsentliga för studiens resultat. Artiklarna tilldelades olika många post-it lappar 

beroende på hur många aktuella teman de innehöll exempelvis markerades ”patienters 

uttryck av smärta” med färgen rosa i artiklarna. Därefter sammanfattades varje artikel om 

”patienters uttryck av smärta” på rosa post-it lappar. I slutändan hade vissa artiklar tre 

post-it lappar i olika färger beroende på hur många teman som framkom medan vissa 

exempelvis hade endast två post-it lappar på grund av att de endast innehöll två relevanta 

teman. Utefter teman kunde artiklarnas likheter och skillnader jämföras. Detta för att öka 

förståelsen och kunskapen om artiklarnas innehåll.   

ETISKA ÖVERVÄGANDEN  

Enligt Forsberg och Wengström (2003) bör etiska överväganden och forskningsetiska 

riktlinjer följas vilket har gjorts i denna studie. Vetenskapsrådet (2010) anger att forskare 

alltid måste vara hederliga med sina resultat. Litteraturstudiens material har presenterats 

utan att några förfalskningar eller medvetna feltolkningar gjorts av de ursprungliga 

texterna. En forskare får aldrig förvränga, förfalska, vilseleda eller plagiera data (a.a.). 

Artiklar som ingår i studien är vetenskapliga, vilket säkerställer att de är godkända av en 

forskningsetisk nämnd (Stryhn, 2007). Studien har inte förvrängts med ändamålet att 

överensstämma med syftet eller på ett vilseledande sätt gjort avsteg från de vetenskapliga 

kraven (Medicinska forskningsrådet, 2003). Översättning och tolkning från engelska till 

svenska har gjorts på ett så korrekt sätt som möjligt. 
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RESULTAT 

Resultatet presenteras i fyra olika teman. I texten benämns postoperativ smärta även som 

smärta men orden har samma innebörd. 

 

 Att lida av smärta 

 Betydelsen av information och rädsla för läkemedelsberoende 

 Att vara osäker och inte vilja vara till besvär 

 Att känna osäkerhet inför framtiden 

Att lida av smärta 

För patienterna kunde postoperativ smärta kännas fruktansvärd och beskrevs som en 

dunkande, brännande och huggande värk. Smärtupplevelsen upplevdes som värst direkt 

efter operation (Aslan, Badir, Arli & Cakmakci, 2009-10; Joelsson, Olsson & Jakobsson, 

2010; Rejeh & Vaismoradi, 2010). Patienterna uttryckte att de hade svårigheter med att 

sätta ord på upplevelsen av smärta (Bergh, Jakobsson, Sjöström & Steen, 2005; Eriksson, 

Wikström, Årestedt, Fridlund & Broström, 2014). Patienterna benämnde smärta som ”Det” 

när det handlade om lokalisation och karaktär. Den benämndes även som kroppslig då den 

kunde involvera flera delar av kroppen utöver där själva operationsingreppet skett (Bergh 

et al., 2005; Leegaard, Nåden & Fagermoen, 2008). Dock var patienterna införstådda i att 

de skulle uppleva smärta efter operationen, men de blev förvånade över den intensitet som 

den postoperativa smärtan innefattade (Leegaard et al., 2008). 

Postoperativ smärta påverkade livskvaliteten och var en form av ett personligt lidande då 

det påverkade det dagliga livet (Rosén, Bergh, Schwartz-Barcott & Mårtensson, 2014). 

Patienten uttryckte ett behov av att sjuksköterskan skulle förstå hens individuella 

beskrivning av smärta, när sjuksköterskan inte visade förståelse för dennes upplevelse 

kunde patienten känna sig kränkt, orolig, få ångest och ökad smärtintensitet (Noordeen, 

2014; Rejeh & Vaismoradi, 2010).  

Kultur har en stor betydelse för hur smärtan tolkas och uttrycks. I vissa kulturer uttrycktes 

smärtan i ett ”tidigt” skede medan individer i andra kulturer ville kunna utstå en viss 

mängd smärta. Patienterna uttryckte ett behov av att få vara delaktiga och engagerade i sin 

vård tillsammans med sjuksköterskorna (Berg, Årestedt & Kjellgren, 2013; Rejeh & 

Vaismoradi, 2010). Om det till exempel förelåg en språkbarriär mellan patient och 

sjuksköterska låg ansvaret hos patienten att göra sig förstådd. Vissa patienter upplevde att 

sjuksköterskor inte ansträngde sig genom att tillkalla tolk vid situationer där sjuksköterska 

och patient inte talade samma språk. Å andra sidan accepterade patienterna detta och 

uttryckte heller inget behov av att en tolk skulle medverka (Manis, Botti & Bucknall, 

2006). Det kunde innebära onödigt lidande och att patienterna fick en hög smärtintensitet 

innan behandlingen gavs. Vissa religioner menade att smärtan sitter i individens sinne och 

att det var en möjlighet till att självförverkliga sig själv. Män ville inte framstå som veka 

och svaga därför valde de att inte klaga på smärtan. I vissa religioner anses det att 

smärtlindring försvagar mannen och att han blir starkare av att tolerera smärtan och de ville 

heller inte visa sig svaga genom att gråta (Rejeh & Vaismoradi, 2010).  
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Eriksson et al. (2014) skriver att patienter tyckte det var lätt att beskriva smärtan som ett 

nummer med hjälp av smärtskattningsskalan (SSS). Det var svårare att uttrycka sin smärta 

i ord då alla har en individuell integritet. SSS hjälpte patienterna att beskriva sin 

smärtintensitet. De upplevde att det var lättare att göra sig förstådda med hjälp av en 

nummerbaserad SSS och beskrev att om sjuksköterskorna avstämde SSS kontinuerligt 

kände de sig trygga. Ett förtroende till sjuksköterskorna skapades och patienterna kände sig 

som individer. Dock ansågs inte SSS som fullständig om de inte hade möjlighet att kunna 

uttrycka sin smärta med ord. Patienterna upplevde ett behov av att få beskriva vart det 

gjorde ont och på vilket sätt. De olika siffrorna betydde olika för olika individer. 

Patienterna uttryckte en rädsla för att bli jämförda med andra individer som hade valt 

samma siffra i SSS, men som kanske upplevde smärtan annorlunda då den är individuell 

(a.a.). 

Betydelsen av information och rädsla för läkemedelsberoende 

För att minska känslor av oro, stress och lidande var det viktigt att patienterna fick känna 

kontroll över sin situation och detta uppnåddes när deras kunskaper via information om 

postoperativ smärta ökade (Rejeh & Vaismoradi, 2010). Patienterna upplevde att de inte 

fick tillräckligt med information beträffande analgetika, hur läkemedlet skulle tas och vad 

det hade för biverkningar (Enligt Noordeen, 2014; Rejeh & Vaismoradi, 2010). Detta 

styrker Leegaard et al. (2008) som menar att de flesta av patienterna upplevde att 

informationen om smärtstillande läkemedel inte nådde fram. De önskade att de hade fått 

mer individualiserad information (a.a.). Det var viktigt att patienterna var mottagliga för 

informationen för att de skulle kunna ta till sig den och utveckla sina kunskaper. Det var 

betydelsefullt för patienterna att själva få ta beslut om behov av analgetika (Idvall, 

Bergqvist, Silverhjelm & Unosson, 2008; Leegaard et al., 2008). Å andra sidan föredrog 

patienterna att bli tillfrågade regelbundet angående deras upplevda smärtintensitet och det 

var viktigt att det kom på eget initiativ från sjuksköterskorna (Eriksson et al., 2014). 

Patienterna kände att de inte blev uppdaterade angående nedtrappningen av analgetikan. 

De förväntade sig att sjuksköterskorna skulle sitta ned och prata om de olika alternativen 

av läkemedel och dess biverkningar. Patienterna upplevde att sjuksköterskorna utgick ifrån 

att de var informerade och hade kunskap om smärtstillande läkemedel vilket de egentligen 

inte hade (Noordeen, 2014; Rejeh & Vaismoradi, 2010). Manis et al. (2006) menar att 

patienterna förmodade att sjuksköterskorna skulle kunna se när de var i behov av 

smärtlindring (a.a.). De hade ett stort förtroende för sjuksköterskornas profession och 

förväntade sig att de tog de beslut som var bäst för dem. Detta ansvarsöverlämnande 

hindrade i förlängning deras delaktighet eftersom det medförde att de inte delade med sig 

av sina tidigare erfarenheter av smärtupplevelse och ställde därmed inga frågor (Idvall et 

al., 2008). 

Enligt Noordeen (2014) upplevde många patienter rädsla för att bli beroende av analgetika. 

Detta medförde att de dolde sin smärtintensitet för sjuksköterskorna och accepterade 

negativa följder som exempelvis sömnsvårigheter. Detta styrker Leegaard et al. (2008) som 

skriver att patienter undvek att ta för mycket smärtstillande läkemedel då de var rädda för 

att bli beroende, vilket gjorde att de hellre uthärdade en viss mängd smärta. Enligt Idvall et 

al. (2008) beskrev patienterna att sjuksköterskorna uppmanade dem att inte använda mer 

analgetika än nödvändigt eftersom detta kunde leda till ett beroende. Patienter undvek 

därmed att ta mer smärtstillande läkemedel trots att smärtan inte hade minskat. Patienter 
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ansåg att sjuksköterskor underskattade deras smärta och att de inte togs på allvar. De kände 

att deras förtroende gentemot sjuksköterskorna brast och detta kunde leda till missförstånd 

(Eriksson et al., 2014; Idvall et al., 2008; Noordeen, 2014; Rejeh & Vaismoradi, 2010). 

Patienterna var rädda för att återfå sin smärta och därför uppskattades sjuksköterskors 

engagemang för kommunikation (Eriksson et al., 2014). Patienterna upplevde även rädsla 

för att sjuksköterskor inte skulle utgå ifrån deras perspektiv och upplevelse av smärta, 

vilket kunde resultera i ett vårdlidande (Rejeh & Vaismoradi, 2010).  

Att vara osäker och inte vilja vara till besvär 

Även om patienter fått analgetika behövde det inte innebära att de var smärtfria. Då de 

kände sig osäkra föredrog de smärta framför att ta en diskussion och riskera att bli 

misstrodda av sjuksköterskorna. I annat fall upplevde patienter även sjuksköterskor som 

väldigt upptagna och accepterade därför en fördröjning av analgetikan då de inte ville 

besvära dem (Nordeen, 2014; Rejeh & Vaismoradi, 2010). Patienterna undvek att fråga 

efter analgetika nattetid med oro för att de skulle vara till besvär för sjuksköterskorna. De 

uttryckte även att de skämdes över att be om mer smärtstillande eftersom de kände sig 

oroliga över att de skulle vara en börda för sjuksköterskorna (Noordeen, 2014). Eftersom 

patienterna föredrog smärta i stället för att bli missförstådda kunde det leda till att de 

upplevde en svårighet med att be sjuksköterskor om hjälp (Joelsson et al., 2010). Eftersom 

patienterna inte ville vara till besvär undvek de en verbal dialog med sjuksköterskorna och 

visade istället sin postoperativa smärta icke verbalt genom att de exempelvis hostade, 

andades ytligt och inte ville förflytta sig (Manis et al., 2006).  

Eriksson et al. (2014) menar att patienterna tyckte det var svårt att veta hur mycket smärta 

de skulle acceptera. De ville inte skilja sig från mängden eller riskera att vara till besvär för 

sjuksköterskorna (a.a.). Patienters tidigare erfarenheter hade betydelse för upplevelsen av 

smärta beroende på om och hur de hade upplevt postoperativ smärta tidigare. Anhöriga och 

vänners postoperativa erfarenheter kunde påverka patientens förförståelse angående den 

postoperativa smärtan vilket kunde leda till osäkerhet (Idvall et al., 2008).  

Smärtan kunde påverka patienterna negativt i form av sömnsvårigheter och hämmade 

därmed återhämtningen (Leegaard et al., 2008; Noordeen, 2014). Detta kunde i sin tur leda 

till försämrad koncentration, aggressionsutbrott och humörsvängningar (Noordeen, 2014). 

Enligt Joelsson et al. (2010) uttryckte patienter en ängslan för mobilisering då de var rädda 

för att få ont, svimma eller göra något misstag så att läkningen skulle påverkas negativt 

(a.a.). Om patienterna kände en positiv inställning till ingreppet och hade förtroende för 

situationen gynnade det mobiliseringen samt återhämtningen (Berg et al., 2013). 

Patienterna uttryckte en oro för komplikationer som exempelvis infektion (Bergh et al., 

2005). Känslor av ensamhet och otrygghet kunde uppstå då de inte hade modet att fråga 

sjuksköterskorna om de kände sig osäkra på den egna kroppens signaler. Patienterna 

beskrev att de skulle kunna känna sin kropp så pass väl att de inte skulle behöva fråga 

sjuksköterskorna om råd. Därmed åtog de sig ett ansvar att själva förebygga postoperativa 

komplikationer (Berg et al. 2013).  
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Att känna oro inför framtiden 

Både män och kvinnor kände oro över hur de skulle kunna klara sig självständigt i 

framtiden. Kvinnorna var bekymrade för att den postoperativa smärtan inte skulle gå över, 

utan att de skulle få leva med den för alltid. Kvinnorna i studien var även oroliga över hur 

den postoperativa smärtan skulle påverka deras möjligheter till att utföra hushållssysslor så 

som städa, laga mat och stryka i framtiden om smärtan inte avtog (Noordeen, 2014). Detta 

styrker Leegaard et al. (2008) som menar att det var svårt för de kvinnor som var 

ensamstående och fick begränsa sina hushållssysslor efter operationen (a.a.). Männen var 

oroliga för att de inte skulle kunna återgå till arbetslivet och att de inte skulle kunna ha 

möjlighet till att se efter samt försörja sina familjer (Noordeen, 2014). Båda könen uppgav 

att de på grund av sin postoperativa smärta hade haft svårt att återgå till sitt normala liv, 

dess rutiner och aktiviteter (Rosén et al., 2014). Patienterna upplevde att de belastade sin 

familj och anhöriga om de inte kunde utföra de vardagliga hushållssysslorna. De uttryckte 

även en besvikelse då de beskrev att de inte hade återhämtat sig efter operationen (Berg et 

al., 2013). Patienterna uppgav att smärtan kunde väcka existentiella frågor som rädsla för 

döden och många uttryckte därmed en känsla av ångest och oro för att återfå den 

postoperativa smärtan (Rejeh & Vaismoradi, 2010). Långvarig smärta kunde leda till 

ångest och misstro gentemot ingreppet. Den påverkan som smärta hade på det vardagliga 

livet innebar ett lidande för patienten. Möjligheten att få prata med någon om sina 

funderingar gällande den postoperativa återhämtningsfasen kunde minska oron. En känsla 

av att ha blivit övergiven av vården framkom (Rosén et al., 2014).  

Resultatsammanfattning 

Människor som genomgått ett kirurgiskt ingrepp var medvetna om att de skulle uppleva 

smärta. Postoperativ smärta innebar ett lidande för patienten då det kunde påverka 

patientens livsvärld. De upplevde rädsla för att bli jämförda med andra patienter eller för 

att de skulle störa sjuksköterskorna samt vara en börda för anhöriga. De upplevde att de 

ibland saknade förtroende för sjuksköterskorna och att de inte togs på allvar när det 

beskrev sin smärta. Detta resulterade i en psykiskt samt fysiskt lidande hos patienten som 

inte sjuksköterskorna var medvetna om. Upplevelsen av smärta skiljde sig mellan könen då 

kvinnor oftast uttryckte oro i samband med smärta. Män behöll hellre sin smärtupplevelse 

inom sig själva istället för att be om hjälp, då de inte ville verka svaga inför andra. Smärtan 

är en individuell upplevelse och kan aldrig jämföras med någon annan, den kan heller 

aldrig upplevas av någon annan än den utsatta patienten.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att belysa patienters upplevelse av postoperativ smärta. Databaser 

som Cinahl, Medline och Swemed+ har använts för att sammanställa ett resultat. Enligt 

Henricson (2012) kan sökandet i flera databaser ge flera artiklar och detta kan ses som en 

styrka (a.a.). Det var svårare att hitta artiklar i Swemed+, även fast sökningen kunde ske på 

svenska, då de flesta artiklarna vi hittade utgick ifrån ett sjuksköterskeperspektiv. Hade 

andra databaser använts kanske andra artiklar och ett annorlunda resultat framkommit. 116 

artiklars resultat lästes igenom varav 42 stycken granskades och 11 valdes ut. Det var svårt 

att plocka fram relevant information ur kvantitativa artiklar då det var svårare att tolka 

dessa korrekt. Ytterligare några artiklar valdes bort på grund av att de inte var tillräckligt 

tillförlitliga och höll inte för granskningen enligt Friberg (2012). Vår litteraturstudie har 

gjorts av kvalitativa och kvantitativa artiklar. Eventuellt kunde resultatet blivit annorlunda 

om barn (under 18 år) och primära sjukdomar hade inkluderats. Enligt Henricson (2012) 

hade resultatet kunnat se annorlunda ut om studien hade baserats på självbiografier eller 

om intervjuer om exempelvis patienters upplevelser av VAS skalan hade gjorts, men detta 

uteslöts då arbetets kvalitet kunde ha påverkats eftersom arbetet var tidsbegränsat (a.a.). 

Det finns ett begränsat antal artiklar om patienternas upplevelse av postoperativ smärta, 

däremot finns ett större urval av artiklar ur ett sjuksköterskeperspektiv. Att använda både 

kvalitativa och kvantitativa studier anses som en bra metod då både den enskilde 

individens perspektiv och det större sammanhanget synliggörs (Foss & Ellefsen, 2002). I 

artiklarnas resultat inkluderades både män och kvinnor vilket gjorde att perspektivet blev 

bredare. Svårigheter med att utse teman uppkom även fast artiklarna innehöll mycket 

användbar data. Det upplevdes komplicerat att placera in rätt text under varje tema då 

mycket av texten kändes sammanvävd. 

Validiteten kan ha påverkats då användbar data översattes från engelska till svenska. 

Tolkningen av text utfördes så korrekt som möjligt men det finns viss risk för feltolkning 

då engelska inte är vårt modersmål. Artiklarna granskades och översattes gemensamt, 

därmed ansågs risken för feltolkningar minska (Henricson, 2012). De hade varit intressant 

att se om patienters sexuella relationer påverkades av den postoperativa smärtan. I 

resultatet framkom det hur patienter upplevde den postoperativa smärtan, hur 

vardagssysslorna så som städning, handling påverkades negativt av smärtan. Dock visade 

ingen av studierna hur sexuella relationer kunde ha påverkats. Trots att de flesta artiklarna 

är gjorda i Sverige så skiljer sig inte resultatet avsevärt mycket mot artiklarna som är 

gjorda i Norge, Australien, Jordanien, Iran och Istanbul, därmed så kan resultatet ses som 

trovärdigt. Henricson (2012) menar att innan arbetets sökning av artiklar påbörjas bör en 

diskussion om eventuell förförståelse ske (a.a.). Det som framkom skrevs sedan ned på ett 

papper för att hållas synligt. Detta för att undvika eventuell påverkan eller begränsning av 

resultatet som framkom. 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar tydligt att smärta är en individuell upplevelse, den skiljer sig från patient 

till patient och det innebär att patientens beskrivning av smärta varierar beroende på vem 
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det är som upplever den. Patienterna är oftast väl förberedda på att de kommer uppleva 

postoperativ smärta och att det är en naturlig följd av kirurgin. Den stämmer dock inte 

överens med patienternas förväntningar eftersom flera kroppsdelar involveras. Psykiska 

faktorer kan påverka upplevelsen av postoperativ smärta och kan innebära ett lidande för 

patienten. Enligt Richards och Hubbert (2007) tänker oftast inte sjuksköterskor på att 

patienter kan ha ont på andra delar av kroppen än där själva ingreppet har skett eller att 

patienterna kan må psykiskt dåligt (a.a.). Rawal (1999); Sand et al. (2006) skriver att det 

finns ett samband mellan postoperativ smärta, rädsla, oro och därmed påverkar 

psykologiska faktorer upplevelsen av den postoperativa smärtan. 

Resultatet visar att kultur har betydelse för hur patienten tolkar och uttrycker smärta. 

Patienter vill vara delaktiga i sin vård tillsammans med sjuksköterskan men om det 

föreligger en språkbarriär bär patienterna ansvaret för att framföra önskemål om tolk. Det 

är enligt dem inget som sjuksköterskor gör på eget initiativ. Många patienter accepterar 

dock detta och framför inga önskemål om att en tolk ska delta. Men Reynolds och 

Carnwell (2009) menar att det är viktigt att information framförs på ett för patienterna 

förståeligt och korrekt sätt då det i annat fall kan framkalla ångest och oro. Patienterna har 

olika behov av att kommunicera och de har även olika behov av hur informationen bör ges. 

Det är viktigt att sjuksköterskorna använder sig av både icke verbal och verbal 

kommunikation, svarar på patienternas frågor och erbjuder förklaringar. 

Enligt resultatet är SSS ett användbart hjälpmedel. Patienterna föredrar att beskriva sin 

smärta med nummer då det upplevs svårare att beskriva smärtan med ord. Men de 

uttrycker ändå ett behov av att få möjligheten till att beskriva den upplevda smärtan 

verbalt. Patienterna upplever rädsla för att inte bli tagna på allvar och för att bli jämförda 

med andra patienter. Kim, Schwarts-barcott, Tracy, Fortin och Sjöström (2005) menar att 

när patienter beskriver sin smärta med hjälp av SSS förekommer det att sjuksköterskor 

jämför innebörden med andra patienter. Sjuksköterskorna lägger även sina egna 

värderingar i SSS vilket påverkar patienternas möjligheter till att kunna uttrycka smärta 

(a.a.). Detta styrker Richards och Hubbert (2007) som skriver att sjuksköterskor själva 

upplever att de lägger stor personlig vikt vid bedömningen av smärta (a.a.). Kim et al. 

(2005) skriver att sjuksköterskorna har en förförståelse för det kirurgiska ingreppets storlek 

och vilken typ av smärtintensitet som är trolig. Wiklund (2003) menar att ett vårdlidande 

kan uppstå när patienter upplever och beskriver sin smärta utan att få respons. Dahlberg 

och Segesten (2010) skriver att ett vårdlidande hos patienter kan uppstå när närstående och 

sjuksköterskor inte vågar eller undviker att möta lidandet. 

 

Det framkommer i resultatet att patienter som får information om postoperativ smärta 

känner mindre oro, stress samt ökad kontroll över situationen. Många upplever att de inte 

får tillräckligt med information beträffande analgetika. Det framkommer önskemål om 

individualiserad information och det är viktigt att patienterna är mottagliga för 

informationen när den ges. Patienter upplever att sjuksköterskor utgår ifrån att de har 

tillräckligt med kunskap kring analgetika vilket patienterna inte anser sig inneha. 

Patienterna uttrycker rädsla för att bli beroende av analgetika och döljer därför sin 

smärtintensitet för sjuksköterskorna. När det gäller information till patienter menar 

Andión, Caῆellas och Baῆos (2013) att majoriteten av de patienter som får muntligt 

information uppger att den inte är tillräcklig. Skriftlig information underlättar deras 

mottaglighet då informationen kan läsas flera gånger, det innebär således även att 

patienternas funderingar och oro minskar. Rädsla för att bli beroende av smärtstillande 
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läkemedel är en vanlig känsla hos patienter vilket kan resultera i negativa effekter som 

ökad smärta och ångest eftersom de på grund av rädsla undviker att ta analgetika (a.a.).  

Dihle, Bjølseth och Helseth (2005) belyser vikten av att ställa raka frågor till patienterna, 

det är betydelsefullt och underlättar för dem att samtala om sin upplevda smärta. Det är 

viktigt att ta vara på patienternas beskrivning av smärta för att på bästa sätt kunna bemöta 

deras farhågor kring analgetika (a.a.). Enligt Dihle et al. (2005) är sjuksköterskor dåliga på 

att följa upp sina behandlingar då de utgår ifrån att patienterna visar om de inte är 

tillräckligt tillfredsställda av smärtlindringen (a.a.). Richard och Hubbert (2007) skriver att 

sjuksköterskor inte upplever att patienter alltid är ärliga angående sin smärtintensitet vilket 

gör att de använder den ”kliniska blicken7” för att kunna avgöra om en diskussion är 

nödvändig att ta med patienten om analgetika. Sjuksköterskor vill i första hand ändra 

patienternas läge istället för att ge smärtlindring, vilket kan påverka relationen mellan 

parterna och patienter kan misstolka sjuksköterskors alternativa försök till smärtlindring. 

Resultatet visar att patienterna undviker att tillkalla sig sjuksköterskor eftersom de skäms 

och inte vill vara till besvär. De upplever en osäkerhet då de inte vill skilja sig från de 

övriga patienterna eller bli en påfrestning för sjuksköterskorna. Enligt Wiklund (2003) ska 

patienterna inte behöva känna sig som en belastning för sjuksköterskorna eftersom de ska 

kunna möta patienternas lidande. Det är viktigt att sjuksköterskor bemöter patienter på ett 

sätt så att deras värdighet inte blir kränkt, då blir vårdandet oetiskt. Detta styrker Dahlberg 

och Segesten (2010) som skriver att sjuksköterskorna bör anpassa mötet efter individen, 

det är betydelsefullt att lyssna och förstå patienters livsvärld (a.a). Enligt resultatet har 

patienternas tidigare erfarenheter betydelse för upplevelsen av den postoperativa smärtan 

men även anhörigas och vänners erfarenheter kan påverka patientens förförståelse positivt 

och negativt. Detta styrker Rawal (1999); Sand et al. (2006) som menar att upplevelsen kan 

påverkas av tidigare erfarenheter av smärta och lidande. Kim et al. (2005) skriver att 

sjuksköterskor inte alltid tar hänsyn till patienters tidigare upplevelser utan jämför dem 

med deras personliga erfarenheter eller erfarenheter från tidigare patienter (a.a.). Dock 

trycker Dahlberg och Segesten (2010) på att det är viktigt att som sjuksköterska ta hänsyn 

till den enskilda patientens tidigare erfarenheter och det innebär att respektera patienten, 

dess kropp och livsvärld. 

I resultatet framkommer det att patienterna upplever känslor av otrygghet och att de känner 

ett egenansvar för att förebygga postoperativa komplikationer då de saknar information. De 

känner sig oroliga för att det exempelvis ska bli infektion i operationssåret och att de inte 

har kunskapen för att kunna uppmärksamma detta. Men enligt Williams (2006) upplever 

majoriteten av patienter att de får bra information om vilka komplikationer som kan 

uppstå, men styrker att informationen saknar viktiga detaljer som exempelvis tecken på 

infektion. Vissa patienter uppger dock att de skickats hem utan att ha fått någon 

information alls (a.a.).  

Resultatet visar att män och kvinnor känner en osäkerhet för hur de ska klara av sitt 

vardagliga liv men kvinnor upplever i större utsträckning mera oro och osäkerhet inför 

framtiden. Smärta kan leda till existentiella frågor hos patienterna som exempelvis rädsla 

för döden, det leder till att patienterna känner ångest för att återuppleva den postoperativa 

smärtan. Dihle et al. (2005) belyser att det är viktigt att sjuksköterskor fungerar som ett 

emotionellt stöd för patienterna. Medan Arman och Rehnsfeldt (2006); Söderberg (2009) 

                                                 
7 Klinisk blick: Iakttagelser av symtom (Lindskog, 2014). 
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menar att lidandet är individuellt och kan ha olika betydelser för olika personer då kultur, 

religion och kön påverkar hur de hanterar osäkerheten och upplever situationen (a.a.). Både 

män och kvinnor är oroliga för att bli en börda för anhöriga samt hur de ska klara av att 

återgå till sin vardag. Men Williams (2006) menar att om patienterna har fått information 

om vilka aktiviteter de kan göra och vilka de bör undvika, underlättar det för patienterna att 

bli självständiga och minskar känslor som osäkerhet och oro. Dock får oftast män mer 

information än kvinnor men både män och kvinnors behov tillfredsställs av korrekt och 

ordentlig information (a.a.).  

Slutsats 

Patienternas upplevelse av den postoperativa smärtan är individuell, hur de uttrycker sin 

smärta varierar från patient till patient och påverkas starkt av hur de blir bemötta av 

sjuksköterskor. Det är betydelsefullt för patienten att få vara involverad i sin vård, 

smärtlindring och att få tydlig information om återhämtningen. Det är viktigt att 

sjuksköterskor visar förståelse för den enskilda individens upplevelse av den postoperativa 

smärtan. Eftersom psykiska faktorer kan påverka upplevelsen av smärta är det 

betydelsefullt för patienterna att få möjlighet till att samtala kring funderingar, existentiella 

frågor och det vardagliga livet. 

Kliniska implikationer och förslag till fortsatt forskning 

Eftersom smärtupplevelsen är individuell är det viktigt att som sjuksköterska anpassa sitt 

vårdande efter patienters individuella behov, lyssna och se till patientens livsvärld. För att 

patienterna ska få möjlighet att våga uttrycka sig och känna sig trygga är det viktigt att 

sjuksköterskan informerar patienten och säkerställer att informationen har nått fram. För att 

patientens behov ska kunna tillgodoses krävs det att sjuksköterskan inte lägger personliga 

värderingar i mötet med patienten utan respekterar patienten som en unik individ, med 

unika behov.  

Förslag till fortsatt forskning kan vara att se hur postoperativ smärta påverkar sexuella 

relationer eller samliv i vardagen. Det kan även vara intressant att i framtiden forska om 

den postoperativa oron kommer se likadan ut eftersom det kommer nya generationer och 

samhället utvecklas. Exempelvis: kommer det förändras/skilja sig mellan genus då det i 

resultatet framkommer att kvinnor upplever oro över att inte klara av vardagssysslorna i 

hemmet medan män är oroliga för att inte kunna försörja sin familj och gå tillbaka till sitt 

arbete?  
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Nursing and 

health sciences. 

 

Årtal: 2008 

 

Land: Sverige 

 

Studiens syfte 

var att beskriva 

patienternas 

perspektiv av 

postoperativ 

smärtlindring 

under sin 

sjukhusvistelse

. 

Kvalitativ studie 

baserad på 

intervjuer. 

Patienters 

beskrivning av 

postoperativ 

smärtlindring 

visade att smärtan 

var ett symtom 

som alltid var i 

fokus. 

Medel 

6 Titel: 

Patients´experin

ce of pain relief 

following hip 

replacement 

surgery. 

 

Författare: 

Joelsson, M., 

Olsson, L-E. & 

Jakobsson, E. 

 

Tidsskrift: 

Journal of 

clinical nursing 

 

Årtal: 2010 

 

Land: Sverige 

 

Syftet med 

denna studie 

var att beskriva 

patienternas 

upplevelse av 

smärta och 

smärtlindring 

efter 

höftledskirurgi. 

En beskrivande 

kvalitativ design 

användes. 

Studien 

genomfördes i en 

ortopedisk 

vårdavdelning på 

ett sjukhus i 

Sverige under 

2006. Kvalitativa 

intervjuer 

genomfördes 

med 15 patienter 

som hade 

genomgått 

höftledskirurgi.  

 

Den 

postoperativa 

smärtupplevelsen 

påverkades av 

tid, olika 

kroppsliga 

aktiviteter och 

den postoperativa 

smärtintensiteten. 

Postoperativa 

smärta beskrevs 

som den värsta 

tänkbara. 

 

Hög 

7 Titel: 

Postoperative 

pain and self-

management: 

women´s 

experiences 

after cardiac 

Syftet var att 

beskriva 

kvinnors 

erfarenheter 

och deras 

egenvård av 

postoperativ 

Studien är 

konstruerad av 

Semi-

strukturerade 

intervjuer som 

genomfördes 

under 2004-

Erfarenheter av 

smärta påverkade 

kvinnors 

förväntningar av 

smärta efter 

hjärtkirurgi. 

Patienterna ville 

Hög 



 

 

surgery. 

 

Författare: 

Leegaard, M., 

Nåden, D. & 

Fagermoen, M-

S.  

 

Tidsskrift:  

Journal of 

advanced 

nursing 

 

Årtal: 2008 

 

Land: Norge 

 

 

smärta efter 

elektiv 

hjärtkirurgi. 

2005. 10 kvinnor 

deltog, 

1-2 veckor efter 

utskrivning från 

deras första 

elektiva 

hjärtkirurgi.  

inte klaga på sina 

smärtsamma 

upplevelser. 

Kvinnorna hade 

behövt mer 

individualiserad 

information om 

egenvård och 

hade svårigheter 

att minnas den 

information de 

hade fått.  

 

8 Titel: Patients’ 

decision-making 

strategies for 

managing 

postoperative 

pain. 

 

Författare: 

Manis, E., Botti, 

M. & Bucknall, 

T.  

 

Tidsskrift: The 

journal of pain. 

 

Årtal: 2006 

 

Land: 

Australien 

 

 

Syftet med 

denna studie 

var att beskriva 

de strategier 

som användes 

av 

postoperativa 

patienter för att 

kunna ta beslut 

angående 

smärthantering

. 

Observationer 

användes som 

metod för att 

undersöka 

smärtverksamhet

en på 2 

kirurgiska 

enheter. 

I studien deltog 

totalt 52 

sjuksköterskor 

och 312 

patienter. 

Tre teman 

framkom där 

resultatet visade 

olika 

smärtlindringsåtg

ärder. 

Hög 



 

 

9 Titel: 

“Sleepless 

nights and sore 

operation site”: 

Patient´s 

experiences of 

nursing pain 

management 

after surgery in 

Jordan.  

 

 

Författare: 

Noordeen, S.  

 

 

Tidsskrift: 

Pain 

management 

nursing. 

 

Årtal: 2014 

 

Land: 

Jordanien 

 

Syftet med 

studien var att 

beskriva 

patienters 

upplevelse av 

omvårdnad 

kring 

smärtlindring 

och bidragande 

faktorer. 

 

Kvalitativ studie 

där data 

samlades in 

genom 

gruppdiskussion

er. 

Resultatet visade 

att det fanns 

hinder som 

påverkade 

omvårdnaden av 

smärtlindring. 

Patienternas 

upplevelse av 

omvårdnad vid 

smärtlindring var 

inte upp till deras 

förväntningar. 

 

Hög 

10 Titel: 

Perspectives 

and experiences 

of elective 

surgery patients 

regarding pain 

management 

 

Författare: 

Rejeh, N. & 

Vaismoradi, M.  

 

Tidsskrift: 

Nursing and 

health sciences 

 

Årtal: 2010 

 

Land: Iran 

 

Syftet med 

denna studie 

var att 

undersöka 

patienternas 

perspektiv och 

erfarenheter av 

kirurgi 

angående 

smärta. 

Kvalitativ design 

baserad på 

innehållsanalys 

metod. 

Erfarenheter från 

20 

kirurgipatienter 

observerades. 

I resultatet 

framkom tre 

huvudteman: 

"Uppfattningar 

om 

smärthantering", 

"patienters syn på 

sjuksköterskans 

roll i 

smärtlindringen", 

och 

"Faktorer som 

påverkar 

smärtlindringen".  

Hög 



 

 

11 Titel: The 

recovery 

process after 

day surgery 

within the 

symptom 

management 

theory. 

 

Författare: 

Rosén, H., 

Bergh, I., 

Schwartz-

Barcott, D. & 

Mårtensson, L. 

 

Tidsskrift: 

Nursing forum. 

 

Årtal: 2014 

 

Land: Sverige 

Syftet var att 

beskriva 

patienternas 

upplevelse av 

smärta, deras 

återgång till 

normala 

aktiviteter, och 

deras dagliga 

funktion över 

tiden efter 

dagkirurgi. 

De två fallen 

analyserades 

med hjälp av en 

mall analys. 

Resultatet visade 

hur en 

postoperativ 

situation kan 

innebära ett 

lidande i form av 

smärta etcetera 

upp till tre 

månader efter 

kirurgin. 

Medel 

 

  



 

 

Bilaga 3: Översikt över valda artiklar och teman. 

 

Teman  
 

Författare: 

Att lida av 

smärta. 

Betydelsen 

av 

information 

och rädsla 

för 

läkemedels 

beroende 

Att vara 

orolig och 

inte vilja 

vara till 

besvär. 

Att känna 

osäkerhet 

inför 

framtiden 

Aslan et al. X 

 

 

 

 

 

 

 

Berg et al. 

 

X  X X 

Bergh et al. 

 

X  X  

Eriksson et 

al. 

X X X  

Idvall et al. 

 

 X X  

Joelsson, 

Olsson & 

Jakobsson   

 

X 

  

X 

 

Leegaard, 

Nåden & 

Fagermoen 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Manis et al. 

 

X X X  

Noordeen 

 

X X X X 

Rejeh & 

Vaismoradi 

X X X X 

Rosén et al. 

 

X   X 

 

  



 

 

Bilaga 4: Granskningsmall 

Kvalitativa studier 

 Är problemet tydligt formulerat och finns det några begränsningar? 

 Vad är syftet och är det klart formulerat? 

 Hur beskrivs metoden?  

 Hur har analysen av informationen gjorts? 

 Vad innehåller resultatet? 

 

Kvantitativa studier 

 Är problemet formulerat tydligt och finns det några avgränsningar? 

 Vad är syftet och är det klart formulerat? 

 Hur beskrivs metoden? 

 Hur gjordes urvalet? (t.ex. ålder, personer, antal, kön) 

 Hur har analysen av information gjorts? 

 Vad innehåller resultatet? 

 Vilka argument framkommer? 

 

(Friberg, 2012) 

 


