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Patienters upplevelser av postoperativ smärta 
En litteraturstudie 

 

Abstrakt 

 

Bakgrund: Postoperativ smärta är ett problem för patienters förmåga till 

återhämtning. Smärta är en subjektiv upplevd känsla som kan ha olika ursprung: 

nociceptiv, neurogen, psykogen och idiopatisk. 

 

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters upplevelser av 

postoperativ smärta. 

 

Metod: En metasyntesinspirerad kvalitativ litteraturstudie med innehållsanalys av 

11 artiklar. Artikelsökning gjordes i medicinska databaser och kvalitetsgranskades 

med SBU:s granskningsmall, samtliga artiklar höll hög kvalitet. 

 

Resultat: Smärta är en subjektiv känsla som upplevs olika av olika individer, endast 

en patient kan veta vad den känner. Tre kategorier skapades utifrån nio 

underkategorier. En del patienter upplevde en känsla av att bli försvagad men det 

framgick också att smärtan var möjlig att hantera. Smärtan kunde ge upphov till en 

känsla av osäkerhet hos patienterna. 

 

Konklusion: Samband kan finnas mellan mängden upplevd smärta och åsikterna 

av given vård. Författarna kunde se att patienter som upplevde svår smärta i större 

utsträckning var missnöjda med vården de fick. 

 

Nyckelord: Postoperativ smärta, patientupplevelse, patientcentrerad, information 

 

 

 

 

 



            
 

Patient´s experiences of postoperative pain 
A literature study 
 

Abstract 

 

Background: Postoperativ pain is a problem for the rehabilitation of the patient. 

Pain is a subjective experience with different origin: nociceptive, neuropathic, 

psychogenic and idiopathic pain. 

 

Aim: The aim of this study was to describe patient’s experiences of postoperative 

pain. 

 

Method: A metasynthesis inspired qualitative literature study with content analysis 

of 11 articles.The search for articles was done in medical databases and was 

furthermore quality-assured with SBU:s template of quality, all of the articles kept 

high quality. 

 

Result: Pain is a subjective feeling which is perceived differently by different 

individuals, only the patient is familiar with the feelings experienced. Three 

categories were found out of nine subcategories. Some patient’s experienced a feeling 

of being weakened but it was also found that the experience of pain was manageable. 

Pain could cause a feeling of uncertainty. 

 

Conclusion: Coherency between the amount of experienced pain given the 

perception of treatment received could be revealed. The authors found that paintent’s 

who experienced severe pain more often was unsatisfied with the care received.  

 

Keywords: postoperative pain, patient experience, patient centered, information 
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Inledning 

Smärta är en subjektiv känsla, känslor som är unika för patienten och endast kan 

beskrivas med patientens egna ord (Jones et. al., 2007). Under den 

verksamhetsförlagda utbildningen har vi träffat ett stort antal patienter som gett 

uttryck för känslor som ångest, oro, glädje och sorg i samband med smärta. Vi har 

valt att skriva om hur patienter upplever postoperativ smärta då det finns kunskap 

att hämta om förståelsen för patientens upplevelser i samband med postoperativ 

smärta kan tydliggöras. 

 

“Training is to teach the nurse to help the patient to live. Nursing the sick is an art, 

requiring an organized, practical, and scientific training” - Nightingale 1893, 

(Seymer 1954, s.357).  

 

Bakgrund 

International Association for the Study of Pain definierar smärta som: “En obehaglig 

sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med faktisk eller möjlig 

vävnadsskada, eller beskriven i termer av sådan skada” (IASP, 2012). Smärta är en 

subjektiv upplevelse och betydelsen av att patienten är betrodd speglas i 

vårdpersonalens attityd till patienten.   

 

Det finns olika typer av smärta vilka grupperas beroende på om de är psykologiskt 

eller mekaniskt utlösta. Kirurgisk smärta benämns som nociceptiv smärta och 

uppstår vid vävnadstrauma (Ward, 2014). Nociceptorer är nerver som registrerar 

stimuli som till exempel: kyla, värme eller mekanisk påverkan. Nociceptiv smärta 

fungerar som ett tidigt varnings- och skyddssystem vars syfte är att minska 

exponering av skadliga stimuli (Woolf, 2010). Nociceptiv smärta delas in i 

undergrupperna somatisk- samt visceral smärta. Somatisk smärta är vad som 

upplevs vid till exempel ett slag mot kroppen. Smärta upplevs, men inga mekaniska 

skador uppstår; resultatet blir värk eller en bultande känsla. Visceral smärta är mer 

diffust och svårare att lokalisera. Visceral smärta är den som upplevs inne i kroppen 

och utlöses av viscerala organ. Organen har inte nociceptorer som huden, utan omges 

istället av slemhinnor med liknande egenskaper. Bestående postoperativ smärta efter 

kirurgi i form av kronisk smärta förekommer upp till 50 % av patientfallen, vid 

amputation kan det vara ända upp till 85 %. Den kroniska smärtan kan vara 
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resultatet av trauma på nerver genom uttöjning eller klämning, det benämns som 

neurogen smärta (Ward, 2014). 

 

Sjuksköterskans roll är central både för att bedöma hur ont patienten har och hur 

adekvat smärtlindring ska ges. Sjuksköterskan blir den som kommer att identifiera 

behovet av smärtlindringsmetoder samt resultatet av smärtlindringen. Ansvaret för 

koordination mellan andra yrkesgrupper ligger på sjuksköterskan (MacLellan, 2004). 

Den pålitligaste källan för smärtlindring samt lokaliseringen av smärta är patienten 

själv. Det är av betydelse att lyssna på patienten, iaktta ansiktsuttryck och 

rörelsemönster. Att använda sig av hjälpmedel som VAS-skalan och frågeformulär 

stärker kvalitén vid smärtbedömning (Francis & Fitzpatrick, 2012). 

 

Att kunna bedöma smärta på ett tillfredställande och precist sätt är utgångspunkten 

för att lyckas med smärtbehandlingen. Smärta är multidimensionellt och till hjälp 

finns flertalet verktyg för att bedöma smärtans allvarlighetsgrad och intensitet. FPS = 

Faces Pain Scale, NRS = Numeric Rating Scale, PT = Pain Thermometer, VAS = 

Visual Analog Scale, VDS = Verbal Descriptor Scale är exempel på 

bedömningsverktyg. APS (American Pain Society) beskriver patientens egna ord som 

“the gold standard of pain assessment” (Jones. et. al., 2007). Vid bedömning har det 

visat sig att höga siffror på smärtskalor i större utsträckning ger upphov till 

illamående, respiratoriska problem, svårigheter att återfå normal mag- tarmfunktion 

och ökad risk för djupventrombos (MacLellan, 2004) Adekvat smärtlindring 

möjliggör att patienten kan utföra aktiviteter som i sig kan förhindra postoperativa 

komplikationer. Effektiv smärtlindring uppnås genom koordination och gott 

samarbete mellan olika yrkesgrupper (Francis, Fitzpatrick, 2012). 

 

Andra aspekter att beakta utöver fysisk smärta är den smärta som utlöses av 

psykologiska faktorer (psykogen smärta) samt hur fysisk och psykisk smärta 

överbryggas. Upplevelsen av social avskildhet eller förlust har beskrivits vara något 

av det mest smärtsamma människor kan uppleva (Eisenberger, 2012). Inom 

psykologin har det länge uppmärksammats att människan har ett behov av social 

gemenskap och att det är ett fundamentalt beteende och en vilja hos människan att 

känna tillhörighet. Fysisk smärta kan delas in i två grupper, affektiva (nivå av 

lidande, påfrestning) och sensoriska (lokalisering, intensitet, varaktighet av 
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smärtan). Affektiv och fysisk smärtstimuli aktiverar hjärnan i samma område och ger 

liknande hjärnaktivitet. Det stödjer teorin om att somatiska och sociala problem ofta 

följs åt (Ibid.). 

 

Akut smärta och kronisk smärta är de enskilt starkaste orsakerna till missnöje hos 

patienter. Att ge patienten tydlig information och utbildning både pre- och 

postoperativt visar signifikanta fördelar (Glowacki, 2015). Patienter som erhållit 

utbildning i smärta förbrukar endast 50 % analgetika jämfört med en patient som 

inte erhållit samma information (operationsdagen exkluderad). Patienter kommer i 

större utsträckning att uppleva missnöje om de saknar förklaringar till smärtan samt 

om de upplever att de blivit illa bemötta av vårdpersonalen. Det finns en stark 

korrelation mellan arbetslagets smärtbehandling av patienten och patientens 

upplevelse av tillfredställelse (Ibid.). 

 

Patienter som har instruerats och sedan genomför avslappningsövningar under den 

postoperativa fasen uppvisar en lägre nivå av smärta (Crowe et al., 2008). Egenvård i 

form av andnings- och rörelseövningar samt att sätta upp mål och delmål påverkar 

patientens smärtuppskattning; patienten skattar smärtan lägre. Sjukhusvistelsen 

förkortas med egenvård. Förhållandet mellan mängden givna analgetiska läkemedel 

och patientens självbestämmande visar ingen signifikant skillnad gentemot, 

sjuksköterskans bedömning av smärtnivån och därmed mängden administrerat 

läkemedel. Det finns däremot ett samband mellan patienter med kontinuerlig 

delaktighet och en effektivare smärtlindring (Ibid.). 

 

När postoperativ smärta nämns är det vanligtvis nociceptiv smärta som avses, vilket 

är den typ av smärta som uppstår vid ett trauma i huden (Ward, 2014). Det vill säga 

vid till exempel ett kirurgiskt ingrepp. En viktig aspekt för sjuksköterskan blir även 

den preoperativa behandlingen hos patienten. En patient utan adekvat preoperativ 

smärtlindring kommer i större utsträckning att utveckla kronisk smärta efter 

ingreppet. Obehandlad postoperativ smärta kan ge negativa psykologiska effekter, 

upphov till kronisk smärta, postoperativa komplikationer och alla faktorer 

tillsammans försvårar återhämtningen efter ett kirurgiskt ingrepp (Ibid.). Vidare 

skriver Ward (2014) att effektiv smärtlindring är direkt relaterat till patientens 
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välmående, och att nedsatt välmående har negativ inverkan på patientens 

vårdupplevelse. 

 

The Joint Commission och World Health Organization har funnit att 

smärtbehandling är en central del i patientens omvårdnad. Adekvat smärtlindring 

möjliggör tidigare mobilisering och minskar riskerna för komplikationer. Andra 

fördelar är kortare vårdtid, minskade vårdkostnader, snabbare återhämtning för 

patienten, ökad livskvalitet (Glowacki, 2015). 

 

Smärta ses ofta som ett symptom av vårdpersonal, men smärta är en subjektivt 

upplevd känsla. I känslan integreras, sociala, psykologiska och miljöfaktorer med 

nociceptiva och fysiologiska reaktioner inom CNS (Wittink & Carr, 2008).  Arbete 

och sociala relationer blir ofta lidande; depression och stress är ofta ett resultat av 

kronisk smärta. Smärta och i synnerhet kronisk smärta är en utmaning för 

sjukvården och kan involvera flera organsystem och patofysiologiska processer. Av 

den anledning görs bedömning av enskild patient multidimensionellt, där ett 

personcentrerat förhållningsätt är viktigt (Ibid).   

 

Inom personcentrerad vård betonas att personer med någon form av ohälsa, risk för 

ohälsa eller funktionshinder inte främst bör betraktas utifrån ohälsotillståndet eller 

funktionshindret (Alharbi et al, 2012). Fokus bör i högre grad ligga på vad varje 

individ har för resurser, unika behov och egna erfarenheter, ett holistiskt synsätt 

eftersträvas. Kärnan inom personcentrerad vård ligger i att bygga en relation mellan 

patienten och vårdare, att tillsammans jobba mot ett gemensamt mål utifrån hur 

patienten själv beskriver sin situation. Centralt för konceptet blir en bra 

kommunikation och dialog mellan alla parter. För sjuksköterskan blir det viktigt att 

kunna inhämta uppgifter och relevant information i första hand från patienten. 

Andra källor kan vara patientens anhöriga, vänner och tidigare journaler; det innebär 

att omvårdnadsbehovet bedöms på bästa möjliga sätt. Sjukvårdspersonalen får med 

andra ord lära känna patienten på ett djupare plan jämfört med att endast jobba mot 

den kliniska diagnosen (Ibid.). 

 

Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelser av postoperativ smärta 

med en litteraturstudie. 
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Metod 

Sökmetoder 

Insamling av relevanta vetenskapliga artiklar gjordes med hjälp av sökdatabaser 

tillgängliga över internet. Urvalet av sökdatabaser gjordes utifrån en kaossökning för 

att finna vilka som gav sökträffar i det valda studieområdet. Sökdatabaser som 

användes var Cinahl, PsycINFO, Academic Search Elite, Medline och Pubmed. 

Databaser som gav få resultat exkluderas då deras huvudsakliga inriktning inte 

stämmer överens med litteraturstudiens ställda syfte. Relevanta sökord var: pain, 

postoperative, nursing, care, experience, patient och qualitative. Sökorden valdes 

eftersom de fångade syftet med litteraturstudien, patientupplevelser av postoperativ 

smärta med en inriktning på omvårdnad empiriskt. Det är aldrig tillräckligt att 

använda sig av en sökterm för en systematisk sökning efter vetenskapliga studier. Av 

den anledningen användes booleska sökoperatorer som är ord som kombinerar 

söktermer på olika sätt. Rätt kombinerade ringas ett avgränsat område in och den 

mest relevanta litteraturen hittas (Willman, Stoltz, & Bahtsevani, 2006, s.61). 

Litteraturstudiens sökning finns redovisad i bilaga 1.  

 

Urval 

Kvalitativ design innehåller personliga beskrivningar och upplevelser. Människors 

erfarenheter av fenomen undersöks alltid med en kvalitativ design (Henricson & 

Billhult, 2012, s.130-137). Kvalitativ design valdes eftersom patientupplevelser 

associerade med postoperativ smärta låg i fokus i litteraturstudien. 

 
Inklusionskriterierna var: människa, ålder ≥ 18 år, etnicitet, publikationsdatum 

tidigast 1995 och att studien som artiklarna är baserade på var gjorda i västvärlden. 

För att säkerställa att det var individens egna upplevelser som lyftes fram valdes en 

population som var juridiskt myndig. Resonemanget med att använda västerländska 
studier var att vårdkvalité på operation och hygien skulle vara likvärdig. Alla 

etniciteter inkluderades då litteraturstudiens syfte var att beskriva patienters 

upplevelse av postoperativ smärta. Ytterligare inklusionskriterie var att artiklarnas 
datainsamling ej skulle vara gjord tidigare än 1990-talet. Avgränsningen gjordes för 

att säkerställa att de vetenskapliga artiklar som inkluderades beskrev patienters 

upplevelser av smärta relaterat till operationer och metoder som används idag. 

Artiklar med kombinerad kvalitativ och kvantitativ ansats inkluderas förutsatt att 
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resultaten kunde särskiljas. Studier med flera frågeställningar i syftet inkluderas 

förutsatt att det var möjligt att särskilja resultatet relevant till patienters upplevelser 
av postoperativ smärta. All smärta som uppstod postoperativt inkluderas, även 

kronisk smärta eftersom skillnaden mellan akut och kronisk smärta definieras av tid 

(jfr. Mersky & Bogduk, 1994). Studier gjorda på deltagare som genomgått 

neurologiska ingrepp samt tidigare har ett känt narkotikamissbruk exkluderades. Det 
fanns bristande evidens om hur smärta hos patienter med drogproblematik skulle 

hanteras. Adekvat smärtlindring hos patienter med missbruk ställer andra krav på 

vårdpersonalen gällande samtal och bemötande (Liberto och Fornili, 2013). 
Ytterligare exklusionskriterier var artiklar som hade en population som innan 

operation hade en känd smärtproblematik som inte var nociceptiv. 

 

Utan avgränsningar i artikelsökning ger termen pain mer än 60 000 träffar i 

databasen Cinahl. Med avgränsningar blir sökträffarna knappt 300, det gör att 

artiklar med högre relevans för arbetet synliggörs (Polit & Beck, 2010, s.176-177). 

Författarna gjorde en sökning i Cinahl och fick över 130 000 träffar på pain. Det 

skulle vara omöjligt att bearbeta alla sökträffar och hitta de artiklar som hade 

relevans för litteraturstudiens syfte utan avgränsning.   

 

Ett urval genomfördes i fem steg. I första steget letades artiklar med rubriker som 

stämde överens med litteraturstudiens syfte, nästa steg blev att läsa den funna 

artikelns abstrakt att avgöra ifall artikeln verkade professionell och relevant. I steg 

tre lästes artikelns resultat samt metod för att ytterligare klargöra att artikeln skulle 

hålla hög nivå. Den egna bedömningen av en studies relevans avgjordes utifrån hur 

inklusionskriterierna uppfylldes, det gjorde att irrelevanta artiklar tidigt sållades 

bort. I steg fyra presenterade författaren den funna artikeln för sin kollega som i sin 

tur läste artikeln och gav en åsikt. Författarna läste artiklarna och sedan klassades 

artiklarna som relevanta eller ej utifrån syftet. Sista steget blev att författarna 

kvalitetsgranskade artikeln med SBU:s (Statens Beredning för Medicinsk och Social 

Utvärdering) “Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ 

forskningsmetodik - Patientupplevelser”, enligt bilaga 2. Ett inklusionskriterium var 

att artiklarna kvalitetssäkrats och bedömts hålla en hög kvalité. När alla artiklar var 

insamlade, 11st, påbörjades analysen gemensamt. Artiklarna finns redovisade i bilaga 

3 – ”Artikelöversikt”. 
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Analys 

Arbetet med att analysera de ingående artiklarna i litteraturstudien har utförts 

gemensamt av författarna. Alla artiklar som använts i litteraturstudien har 

gemensamt gåtts igenom, artiklarnas resultat har diskuterats och tillsammans togs 

koder, underkategorier och teman fram. Insamlandet av artiklar skedde parallellt 

genom att författarna läste en artikel var innan den lästes av den andra författaren 

och diskuterades (jfr. Forsberg och Wengström 2013, s.166-167). 

 

Ett vetenskapligt analysarbete innebär att det undersökta fenomenet delas upp och 

att delarna undersöks enskilt. I en systematisk litteraturstudie som enbart inkluderar 

studier med kvalitativa ansatser görs en metasyntes (Forsberg och Wengström 2013, 

s.166-167). De artiklar som användes i litteraturstudien hade inte samma 

datainsamlings och analysmetod för sina resultat, det innebär att en metasyntes inte 

kan genomföras fullt ut. Analysmetoden i föreliggande litteraturstudie är inspirerad 

av metasyntes, men artiklarna som insamlades uppfyllde inte kraven för en 

metasyntes (jfr. Forsberg och Wengström 2013, s.170). En analys av innehållet görs i 

fem steg, först läser författarna materialet för att fördjupa sig. Därefter kodas 

artiklarnas resultat, utifrån dessa tydliggörs ett fenomen som lyfts fram till en 

underkategori. Fenomen kan vara likheter, skillnader, motsatser. Underkategorierna 

sammanfattas sedan i teman, dessa är alltid en tolkning av författarna och är 

formulerade i syfte att ge en övergripande bild av fenomenet. Sista steget är att tolka 

och diskutera resultatet (Forsberg och Wengström 2013, s.166-167). 

 

I denna kvalitativa litteraturstudie innebar analysen en kodning av det genomgångna 

materialet vilka sedan eftersökts i hela materialet. Den aktuella forskningsfrågan har 

styrt vilka kategorier och underkategorier som använts. Efter att allt material var 

systematiskt genomgånget bearbetades samtliga data. När det undersökta fenomenet 

var uppdelat påbörjades syntesen. Detta innebar att alla delar sattes ihop till en 

helhet. Materialets resultat formulerades till koder som sedan gavs en egen färgkod. 

Färgkoden användes för att urskilja vilken artikel som koden var skapad ifrån, 

därmed kunde ursprunget spåras för att lättare förstå kodens innebörd. Utifrån 

koderna skapades underkategorier där koder med gemensamma drag samlades. På 

samma sätt skapades kategorierna från underkategorierna.  
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Artiklarnas resultat strukturerades i en tabell, likheter och skillnader ur resultaten 

identifierades och kategoriserades. Kategoriseringen bildade grupper som 

sammanställdes under övergripande kategorier, resultatet sammanställdes och 

slutsatser drogs av innehållet (jfr. Friberg, 2012, s.127-129; Forsberg och Wengström 

2013, s.29-32). I litteraturstudiens resultat har rådande kunskap utifrån de 

vetenskapliga artiklarna presenterats. De presenterades som narrativa 

sammanvägningar (jfr. SBU, 2014).  

 

Forskningsetik 

Den lag som reglerar forskningsetik i Sverige är “lagen om etikprövning av forskning 

som avser människor”.  Lagen innehåller bestämmelser om etikprövning samt 

samtycke för forskning på människor (Sveriges riksdag, Lag 2003:460, 2015). 

 

En litteraturstudie görs med hjälp av redan genomförd forskning. I enlighet med 

Helsingforsdeklarationen (WMA, 2013) skall forskning främja och skydda hälsan, 

välmående och patientens rättigheter. Författarnas kunskap och samvete var 

tillägnat denna plikt. Etikprövningslagens definition av begreppet forskning 

ändrades 2008 för att tydliggöra vad som skall prövas enligt lagen. Forskning 

definieras som: “Vetenskapligt experimentellt eller teoretiskt arbete för att inhämta 

ny kunskap och utvecklingsarbete på vetenskaplig grund, dock inte sådant arbete 

som utförs inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå eller på avancerad nivå” 

(CODEX, 2015). 

 

Det ställningstagande författarna gjorde var att granska om de vetenskapliga artiklar 

som användes var etiskt godkända. För att säkerställa att författarna till 

litteraturstudien förde en god forskningsetik var det viktigt att arbetets 

tillvägagångssätt följde det som beskrevs i urval och analys; och inget annat. Att 

författarna endast tog med artiklar av hög kvalitet stärkte den etiska aspekten. 

 

Polit och Beck (2010, s.133) beskriver Institutional of Review Board (IRB) i USA som 

kvalitetsgranskar forskningsprojekt och bedömer om de håller de etiska krav som 

ställs på en forskningsprocess. Det beskrivs även av Polit och Beck (2010, s.133) att 

all forskning inte granskas av IRB eller motsvarande formella kommittéer. De 
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poängterar att när ingen formell granskning görs ligger ansvaret på de enskilda 

forskarna att deras metoder är etiskt korrekta. 
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Resultat 

Alla koder som samlades under respektive underkategori bildade ett resultat och 

skrevs samman till en sammanhängande text utifrån 9 underkategorierna och de 3 

kategorierna. De tre kategorierna är: Känsla av att bli försvagad, Smärtan är möjlig 

att hantera och Känsla av osäkerhet. 

 

Tabell 1. Översikt av kategorier och underkategorier 

Kategori Underkategori 

Känsla av att bli försvagad Smärtan var överväldigande 

Smärtan begränsar rörelser och 

tankar 

Smärtan kan resultera i 

sömnproblematik 

Smärtan är möjlig att hantera Olika sätt att hantera smärtan 

Man får härda ut med lite smärta 

Känsla av att det kommer gå över 

Känsla av osäkerhet Känsla av att vara okunnig 

Rädsla för läkemedelseffekter 

Vill inte vara i beroendeställning 
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Känsla av att bli försvagad 

Smärtan som upplevdes beskrevs som överväldigande och påfrestningarna den gav 

upphov till var i varierande grad. Gemensamt för det flesta patienter var att smärtan 

gav en känsla av att bli försvagad. En del kände oro vilket begränsade deltagarna 

psykiskt, andra upplevde fysiska svårigheter. Det var vanligt med sömnstörningar 
vilket i sin tur ledde till trötthet och därmed också försvagning.  

 

Smärtan var överväldigande 

Patienter beskrev upplevelsen av smärta i många olika termer. Den beskrevs som 

fruktansvärd, brinnande och upplevdes ibland vara svårhanterlig och outhärdlig. 

Smärtan upplevdes framförallt i nära anslutning till operation, därmed var de också 

sängbundna och fokuserade mera på smärtan. Olika metaforiska beskrivningar 

myntades, en patient beskrev efter en höftprotesoperation att smärtan kändes som 

en ballong i höften som var på väg att brista (Joelsson, Olsson & Jakobsson, 2010). 

Den liknades hos en annan patient som att göra ett hårt magträningspass och att 

smärtan, den gjorde ont hela tiden (O´Conor et al., 2015). En beskrivning av en yngre 

patient var att det var som svår tandvärk (Bergh et al, 2005). 

 

Vissa deltagare hade svårt att stå ut med den upplevda smärtan, den definierades 

som svår och kontinuerlig. För en del av patienterna var det den värsta smärtan som 

de upplevts och patienterna benämnde den med ett brett spektrum av ord. 

Gemensamt för ordvalen var att de beskrev en outhärdlig smärta som deltagarna 

omöjligt kunde hantera (Carr & Thomas., 1997; Jacobson et al., 2008; O´Conor et al., 

2015). En patient nämnde att smärtan som upplevdes var något som skulle kunna 

sättas på deras lista över de mest smärtsamma saker som den varit med om 

(O´Conor et al., 2015). En del patienter upplevde det som omöjligt att beskriva 

smärtan i ögonblicket, då smärtan i stunden var överväldigande och därför svår att 

förklara med ord. Andra kunde benämna den som fruktansvärd och att den var 

föränderlig över tid (Bergh et al, 2005). Hemsk, allvarlig, stickande, malande och 

borrande var några av beskrivningarna, smärtan gav fysiskt obehag; smärtan var 

betungande (Bergh et al, 2005; Leegaard, Nåden & Fagermoen, 2008; Tei, Dreyer & 

Nikolajsen, 2012).  
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Smärtan begränsade rörelser och tankar 
All upplevd smärta genererade fysiska och mentala begränsningar. Patienter 

upplevde smärtan som förlamande, stramande och att de blev stela (Joelsson, Olsson 

& Jakobsson, 2010). Av den upplevda smärtan relaterat till fysiska begränsningar 

beskrev en patient att det inte gick att röra på benen utan risk för att svimma på 

grund av smärtans allvarlighet. Det gick inte att vända sig i sängen utan 

smärtgenombrott (Bergh et al, 2005). En del patienter blev inaktiva och sängbundna 

för att smärtan var svår. Att ligga still och vara inaktiv var en strategi vissa patienter 

valde för att undvika smärtan. Smärtgenombrotten begränsade patienterna genom 

att de ofrivilligt blev sängliggande och utvecklade ett undvikande beteende mot 

aktivitet (Joelsson, Olsson & Jakobsson, 2010). Att vara sängbunden och att inte 

kunna röra sig som vanligt gjorde patienterna begränsade. Vissa patienter blev 

blockerade mentalt av smärtan, hade svårt att fokusera på omgivningen, lyssna på 

instruktioner och information som de delgavs av vårdpersonalen. Att uppleva 

smärtan samtidigt som information skulle hanteras hade den påverkan på vissa 

patienter att de hade svårt att mentalt bearbeta sina intryck och gav en 

överväldigande känsla, vilket i sin tur kunde leda till panikkänslor (Idvall et al., 

2008). 

 

Patienter upplevde också en oro att förvärra den givna behandlingen genom att de 

inte förstod smärtan i vissa situationer. Genom att inte förstå smärtan var deltagarna 

rädda att de skulle utföra en fysisk aktivitet som förvärrade deras situation. En 

aktivitet förknippad med det var att överanstränga en benfraktur (Rosén et al., 2010). 

Smärtan upplevdes som ett hinder i ett annars aktivt liv, både till vardags och i 

arbetet (Bergh et al, 2005).  

 

Många patienter hade en vilja att återgå till det vanliga livet men motarbetades 

samtidigt av den inre oron av att förvärra sin situation och försvåra sårläkningens 

process. På grund av sin egen okunskap om den upplevda smärtan skapades 

osäkerhet om vad de var kapabla att utföra utan risk för att skada sig själva. Oron att 

förvärra sårläkningen vägdes mot viljan att återgå till det vanliga livet. Patienterna 

beskrev smärtan som oförutsägbar och föränderlig över tiden (Bergh et al, 2005). Vid 

plötsliga smärtgenombrott var deltagarna tvungna att släppa det som de höll på med 
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för att i stället lägga fokus på smärtan. En patient beskrev att vardagens aktiviteter 

planeras utifrån risken att röra sig för mycket. Deltagarna vågade inte ignorera 

smärtan (Hovind, Bredal & Dihle, 2013).  

 

En del patienter upplevde ingen smärta vilket skapade oro för att själv förvärra 

situationen. Deltagarna ansåg att inte känna smärta var ett märkligt fenomen då det 

naturliga hade varit att känna smärta. Att inte uppleva det som förväntades skapade 

därmed oro vilket är ett tecken på att smärtan som fenomen påverkade även i sin 

frånvaro (Rosén et al., 2010). Att känna smärta var för en del av deltagarna inte det 

som hade störst betydelse. Vissa deltagare ansåg att synliga fysiska tecken efter 

operation i form av ärr på kroppen skulle medföra ett större mentalt lidande än den 

nociceptiva smärtan, som upplevdes efter det kirurgiska ingreppet (Ibid.). 

 
Smärtan gav sömnproblematik 

Vanligt förekommande hos patienterna var den vardagliga påverkan, i synnerhet 

sömnstörningar. Många patienter beskrev hur deras upplevda postoperativa smärta 

lett till att de förlorat sammanhängande sömn. Antalet sovtimmar förlorades 

antingen genom att vakna upprepade gånger mitt i natten eller att smärtan försvårat 

insomnandet på kvällen (Hovind, Bredal & Dihle, 2013; Jacobson et al., 2008). 

Smärtupplevelsen nattetid och de förlorade vilotimmarna gjorde att patienterna efter 

en tid fick mental påverkan och nedsatt sinnesstämning. Bristen på sömn och god 

vila var en mental påfrestning, utmattning, oro, ångest, yrsel, huvudvärk och ibland 

sorg och depression var relaterat till den nedsatta sömnförmågan. Patienterna blev 

utmattade med tiden och gjorde att de kunde börja må psykiskt dåligt (Rosén et al., 

2010). På grund av dålig sovställning kunde patienterna inte sova som vanligt vilket 

ytterligare försämrade deras sömn, de hölls sig vakna om nätterna (Leegaard, Nåden 

& Fagermoen, 2008; Rosén et al., 2010). Patienter gav uttryck för att de inte känner 

samma ork som förut, att de får ta det lugnare för att orka. Orkeslösheten var 

relaterad till den sömnproblematik som var utbredd hos deltagarna med 

smärtproblematik (Leegaard, Nåden & Fagermoen, 2008).  
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Smärtan är möjlig att hantera 

Under denna kategori beskrivs hur smärtan var möjlig att hantera. En del patienter 

upplevde att smärta var något som skulle härdas ut. Trots överväldigande 

upplevelser, infann sig en känsla av att det skulle gå över. 

 

Olika sätt att hantera smärtan 

För att klara av den upplevda smärtan utvecklades strategier på egen hand av 

patienten. I huvudsak blev ett undvikande beteende det främsta sättet att klara sig 

undan situationer som utlöste smärta (Hovind, Bredal & Dihle, 2013). Hos en del 

patienter blev vissa kroppsställningar som till exempel att ligga på sidan den bästa 

lösningen, en patient berättade att kudden gav trygghet (Joelsson, Olsson & 

Jakobsson, 2010). Patienter kände tilltro till analgetika då den gav lindrande effekt. 

De kunde efter att ha fått sin medicin känna att smärtan lättade vilket gav 

patienterna ett bevis på att det fungerade. Det stärkte deras uppfattning om att den 

medicinska smärtlindringen var effektiv (Bergh et al, 2005; Jacobson et al., 2008). 

En del patienter upplevde att de fick för lite hjälp med att lindra smärtan, att bära 

löst sittande kläder för att inte känna sig instängd eller att kläderna skulle trycka på 

det opererade området blev en metod för att lindra (Hovind, Bredal & Dihle, 2013). 

Ett passivt agerande mot smärtupplevelsen var också en strategi som användes av 

vissa patienter, smärtan ignorerades helt enkelt (Hallström, Elander & Rooke., 

2000). Patienterna nämnde att det var skönt att ha någon att prata med som kunde 

förstå vad de gick igenom, att få mentalt stöd (Carr & Thomas., 1997). Den vanligaste 

strategin var att undvika rörelser som provocerade fram smärtan (Bergh et al, 2005).  

Att känna smärta förknippades inte enbart med negativa känslor. Att genomgå en 

operation och uppleva postoperativsmärta kunde även ha en mening. Om det fanns 

ett högre syfte med operationen som gjorts, i detta fall hos organdonationer kunde 

patienterna uppleva en känsla av stolthet (O´Conor et al., 2015). 

 

Man får härda ut med lite smärta 

Den postoperativa smärtan upplevdes ibland förhållandevis mild med tanke på 

ingreppet. Patienter hade acceptans och uttryckte det som att ha en hög smärttröskel 

(Idvall et al., 2008; Joelsson, Olsson & Jakobsson, 2010). Det var vanligt att anse sig 

ha en hög smärttröskel, smärtan ansågs vara en naturlig del i 

återhämtningsprocessen och patienten accepterade att det inte gick att göra 
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någonting åt (Bergh et al, 2005; Hovind, Bredal & Dihle, 2013). De flesta patienter 

förväntade sig smärta och kunde därför uthärda den, det var den oväntade smärtan 

som var värre. Oväntad smärta var svårare att hantera, men en del patienter 

tolererade även den (Leegaard, Nåden & Fagermoen, 2008). Några patienter beskrev 

att smärtan var oundviklig och valde att acceptera sin situation, patienten tolererade 

och härdade ut (Jacobson et al., 2008). En del av deltagarna ville inte betraktas som 

en last av vårdpersonalen. Deltagarnas upplevelse var att vårdpersonalen hade 

mycket att göra och att personalen gjorde allt de kunde för att ge smärtbehandling till 

alla patienter. De patienter som accepterade situationen tolererade smärta i större 

utsträckning; det gav en viss tolerans (Carr & Thomas., 1997; Hallström, Elander & 

Rooke., 2000). 

 

Känsla av att det kommer gå över  

Att vara fylld med förhoppning och att ha förväntningar är något många patienter 

upplevde. Deltagarna kände att det fanns en framtidstro att allt skulle bli bättre, 

smärtan som upplevdes var ofta förväntad (Jacobson et al., 2008). Även om smärtan 

innebar lidande i nuet hoppades patienterna att den skulle lindras med tiden (Ibid.). 

Det fanns en övertygelse om att det skulle bli bättre och en del patienter upplevde 

förbättringar och kände att den postoperativa smärtan avtog dagligen (Rosén et al., 

2010). Patienterna kände också en tillit till den givna vården. De litade på den 

smärtbehandling som gavs och att den vård de fick var den som var bäst för patienten 

(Hallström, Elander & Rooke., 2000; Joelsson, Olsson & Jakobsson, 2010). Hos vissa 

deltagare upplevdes smärtan som lite besvärligare än förväntat. Att patienten kände 

mer smärta än vad de hade blivit informerade om gjorde att de kunde få en känsla av 

besvikelse. En del patienter hade blivit försäkrade av personal att de skulle få vara 

smärtfria. Smärta upplevdes trots löften om att få vara smärtfri vilket också ledde till 

stor besvikelse (O´Conor et al., 2015; Tei, Dreyer & Nikolajsen, 2012). Oro kunde 

upplevas när smärtan inkräktade på vardagen, men viljan fanns att få återgå till det 

normala. Vissa patienter uttryckte motsatsen och kände ingen oro utan tyckte att det 

blev bättre för varje dag vilket upplevdes uppmuntrande (Bergh et al, 2005; Hovind, 

Bredal & Dihle, 2013). Att klara av personligt uppsatta mål och klara av bedrifter gav 

en känsla av stolthet och stärkte en framtidstro om att det bara skulle bli bättre 

(Bergh et al, 2005; Idvall et al., 2008). 
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Känsla av osäkerhet 

Att som patient få uppleva att inte ha fått tillräcklig information kunde ge en känsla 

av okunnighet. Det fanns också en rädsla för läkemedelseffekter, både för 

läkemedlens bieffekter, vad som skulle kunna hända med för mycket smärtlindring 

samt rädslan för smärtan vid avtagande smärtlindring. Många patienter kände en oro 

av att behöva vara beroende av någon annan och mista sin egen självständighet Att 

vara beroende av vården var en aspekt men att även efter vårdbesöket behöva stöd av 

anhöriga för att klara sig sågs som ett orosmoment.  

 

Känsla av att vara okunnig 

Att vara väl förberedd och informerad om det kirurgiska ingreppet och den 

kommande smärtan skapade en större förståelse hos patienten. Att ha egna 

erfarenheter eller att lyssna in på andras erfarenheter av liknande smärtupplevelser 

var ett också ett sätt som utökade förståelsen för den upplevda smärtan (Idvall et al., 

2008). Patienter pratade om smärtan som konstig och att den kändes onaturlig, den 

objektifierades och liknades av en del som den värk som upplevs efter hård 

magträning (Bergh et al, 2005; O´Conor et al., 2015).  

 

Att inte ha erhållit tillräcklig kunskap samtidigt som patienten upplevde en känsla av 

ihållande obehag gjorde att patienten kände besvikelse och ilska. Detta kunde i sin 

tur leda till att patienten ville skylla upplevelsen på vården och i synnerhet kirurgen. 

Patienten riktade då alla sina negativa upplevelser mot kirurgen som ansågs vara den 

som var ytterst ansvarig för att ha förorsakat de upplevda problemen och den 

upplevda smärtan (Rosén et al., 2010). Patienter kan ofta känna om något är fel med 

kroppen och om de inte varit förberedda på smärta kunde misstro mot behandlingen 

uppstå (Leegaard, Nåden & Fagermoen, 2008). Relationen till vårdpersonalen var 

viktig då misstron mot vården stärktes av att patienterna själva kände sig 

misstrodda, det kunde leda till att patienterna undvek att be om hjälp. När 

smärtlindringen gavs i en atmosfär av misstro kände patienterna sig inte 

respekterade och att de ej blev tagna på allvar.  

 

Ibland var patienten tvungen att argumentera för att övertyga personalen om sin 

upplevda smärta. Deltagarna beskrev argumentationen som förnedrande, att de var 

tvungna att gråta för att få vårdpersonalen att förstå den smärta som deltagarna 
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upplevde (Tei, Dreyer & Nikolajsen, 2012). Bristen på information skylldes ofta på 

vården, vissa patienter kunde inte minnas ifall de fått någon information alls. 

Intresset att få smärtinformation var inte alltid relevant för patienterna, deras 

intresse låg ofta i diagnosen (Carr & Thomas., 1997; Hovind, Bredal & Dihle, 2013). 

 

Rädsla för läkemedelseffekter 

Erfarenheter av smärta kunde skapa en oro och rädsla för vad läkemedlen egentligen 

skulle klara av att lindra, den upplevda rädslan och oron hade olika utgångspunkter. 

Att bli misstrodd och få för lite smärtlindring gav rädsla för att smärtan skulle bli 

outhärdlig (Idvall et al., 2008). Ibland nämndes motsatsen, att rädslan istället låg i 

de eventuella bieffekter analgetika kunde ge. Förstoppning nämndes som en möjlig 

bieffekt som deltagarna ville undvika (Hallström, Elander & Rooke., 2000). Det 

fanns en oro för avtagande smärtlindring, gemensamt var att smärtan varierade 

under dygnet (Jacobson et al., 2008; Leegaard, Nåden & Fagermoen, 2008). Några 

ville ha mer medicin mot sin smärta men nekades. Anledningen till att deltagarna 

nekades varierade, nämnda orsaker var att de redan fått maxdos, beroenderisk eller 

att vårdpersonalen inte uppfattade patientens smärta. Samtidigt fanns deltagare som 

var nöjda med sin vård (Hovind, Bredal & Dihle, 2013; Tei, Dreyer & Nikolajsen, 

2012). 

 

Vill inte vara i beroendeställning 

Att uppleva rädsla kunde även ha en tredje dimension. Många patienter uttryckte en 

oro för att hamna och att vara i beroendeställning, både av vården och senare av sina 

anhöriga (Jacobson et al., 2008). Patienterna hade en vilja att få ta egna beslut och 

framförallt vara delaktig i vården (Idvall et al., 2008; Tei, Dreyer & Nikolajsen, 

2012). De olika rädslorna upplevdes under olika tider av det postoperativa förloppet. 

Vissa patienter upplevde maktlöshet och kände inte att de hade kontroll över sin egen 

situation, de kände sig inte delaktiga i den givna vården eller i planering av den. I de 

fall där vårdpersonal gjorde läkemedelsförändringar utan patientens vetskap 

beskrevs som något av de värsta med deltagarnas vårdupplevelse; att bli lämnad 

utanför sin egen behandling sågs som ett svek (Tei, Dreyer & Nikolajsen, 2012). Den 

andra typen av rädsla var att bli beroende av andras hjälp i vardagen och vad det 

skulle kunna leda till; risken för isolering (Bergh et al, 2005). 
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Diskussion 

Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelse av postoperativ smärta. 

Resultatet visade på att smärtan gav en känsla av att bli försvagad, smärtan är 
möjlig att hantera och att smärtan skapar en känsla av osäkerhet. Författarna 

kommer i resultatdiskussionen lyfta fram kategorierna från resultatet och knyta till 

personcentrerad vård. Utgångspunkten i diskussionen är personcentrerad vård vilket 

författarna anser vara en viktig del i den postoperativa omvårdnaden. Utifrån 
resultatet har författarna tolkat vad som händer med patienters upplevelse av vården 

när ett icke personcentrerat förhållningsätt råder. Price (2006) hävdar att 

personcentrerad vård är ett viktigt arbetssätt inom sjukvården. För att 
personcentrerad vård skall fungera krävs att omvårdnadsteorin blir ett koncept som 

flera yrkesgrupper jobbar efter. Sjuksköterskans uppgift är att samordna vården för 

att det på bästa sätt skall gynna patienten. Samtidigt gäller det för sjuksköterskan att 

en relation byggs upp, att patienten känner tillit och delar med sig av sina känslor 
och sin situation (Ibid.).  

 

Resultatdiskussion 

Det framkom i litteraturstudiens resultat att patienters upplevelse av postoperativ 

smärta är att den är försvagande. Smärtan kan vara outhärdlig, ge rörelse- och 

tankebegränsningar. En del patienter valde att vara inaktiva för att inte få 

smärtutbrott och de hade många tankar runt om kring smärtan. Det var vanligt att 

postoperativ smärta gav sömnproblematik och att patienten inte har lika mycket 

energi i vardagen. I en studie av Cremeans-Smith et. al (2006) kunde ett samband 

mellan graden smärta, förekomsten av sömnstörningar och rörelsebegränsningar 

synliggöras. Det var vanligare med komplikationer om patienten hade allvarlig 

postoperativ smärta. Resultatet kan även jämföras med studie av Wu et. al (2005) 

som visade på en korrelation mellan skattad smärta, kvalitén på återhämtning och 

fatigue. Patienterna i författarnas litteraturstudie beskrev sin överväldigande smärta 

med ord som hemsk och borrande. Det var inte heller ovanligt att patienten saknade 

ord för att beskriva sin smärta; det gjorde för ont. Från dessa resultat är det möjligt 

att dra slutsatsen att lindring av postoperativ smärta är av stor vikt för att reducera 

komplikationer och ge patienten en möjlighet till god återhämtning. I en studie av 

Doering, McGuire och Rourke (2002) säger patienterna att något bör göras för att 

underlätta återhämtning och sömn då de var överens om att de inte fick tillräckligt 
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med vila, de inte fick sova ostört på sjukhuset. Att patienterna inte får vara ostörda 

på nätterna berodde delvis på personalens rutinkontroller samt att smärtan 

fortfarande var närvarande. Detta problem skulle kunna lösas om personalen 

tillsammans med patienten kommer överens om hur täta de nattliga tillsynerna ska 

vara. Att personalen sedan pratar med varandra och att alla vårdare vet vad som 

gäller för en viss patient, kan göra att onödigt spring undviks och därmed minskar 

nattliga störmoment. Jobbar personalen på ett liknande sätt har de tillämpat det 

personcentrerade förhållningssättet (jfr. Sturmberg., 2005). 

 

Patienterna i litteraturstudien berättade om olika hanteringsstrategier som de 

utvecklade för att klara av smärtan. Det fanns en tydlig tro på att analgetika är den 

bästa lösningen mot postoperativ smärta hos patienterna. Patienterna var övertygade 

i den tidiga postoperativa fasen att smärtan skulle gå över, det kunde förekomma oro 

men inget tvivel fanns om att smärtan skulle försvinna. Till skillnad från Gardner et. 

al. (2005) som beskrev stunder när patienten önskade att den aldrig genomgått 

operationen och att depressioner upp till 6 månader efter ingreppet förekom.  

 

Litteraturstudiens resultat tyder på en tydlig vilja och uppfinningsrikedom att 

övervinna smärtan, att återgå till det normala. Det var inte ovanligt med undvikande 

beteende, om inte patienten utsatte sig för smärttriggers begränsades den upplevda 

smärtan. Överkänslig hud efter ingreppet verkade inte alls ovanligt, strategin var att 

använda löst sittande kläder. Resultatet visade även på en tro till vårdpersonalen, 

trots att tidsbrist förekommer är personalen en styrka; ett emotionellt stöd. 

Resultatet överensstämmer med en studie gjord av Rejeh och Vaismoradi (2010) där 

sjuksköterskans roll beskrivs som att vaka över patienten, att finnas där som stöd 

särskilt när smärtan är som värst.  

 

Att ha en hög smärttolerans var ett återkommande uttryck och kan tyda på en stark 

självbild eller ett försök att övertyga sig själv om att smärtan är hanterlig. Trots att 

patienterna upprepade gånger uttryckt att smärtan är hanterlig och går att genomlida 

med analgetisk behandling, berättar de att ett personligt stöd och en relation med 

sjuksköterskan på ett djupare plan gav trygghet, vilket stämmer överens med det 

personcentrerade förhållningsättet (jfr. Sturmberg., 2005). 
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Det fanns en övergripande upplevelse av okunnighet hos patienterna. De kunde ofta 

beskriva sin smärta, men de förstod inte alltid besluten om läkemedelsbehandling 

eller allmänt hur smärtan kan påverka deras vardag. Att postoperativ smärta kunde 

leda till en kvarstående, kronisk smärta var något patienterna inte kände till. 

Doering, McGuire och Rourke (2002) fann att patienter ansåg sig behöva mer och 

bättre information, information som gavs var med medicinska termer vilket alla 

patienter inte kunde förstå. Patienterna tyckte också att de fick för övergripande 

information, ett önskemål var att få mer detaljerad information om vad som 

egentligen utförts. Sjuksköterskan är ytterst ansvarig för omvårdnaden och ska se till 

att samordna mellan de olika vårdande yrkesgrupperna. Att gynna patientens 

delaktighet i omvårdnadsteamet enligt det personcentrerade förhållningssättet kan 

bidra till att patienten får den information och förberedelse den behöver för att klara 

av sitt vårdbesök och hantera sin postoperativa smärta (jfr. Price., 2006). 

 

Vidare framkom det att patienter ville ha ytterligare hjälp med andningsövningar och 

mobilisering. Likheter finns i en studie av Kastanias et. al (2008) där det 

framkommer att patienter tycker det är viktigast med information om bland annat: 

hur smärtan ska behandlas, vilka biverkningar ska patienten uppmärksamma, vad 

patienten kan göra om smärta består efter utskrivning från sjukhus.  

 

Litteraturstudiens resultat tyder även på att en känsla av misstro kunde uppstå och 

att känslan påverkade den generella åsikten och upplevelsen av vård. I Doering, 

McGuire och Rourke (2002) nämner patienter att de ofta blev ignorerade av 

vårdpersonalen i samband med att de upplevde smärta. Patienter upplevde att de 

inte blev lyssnade på, de uttryckte samtidigt en vilja att personalen skulle vara aktiva 

lyssnare och mer empatiska. Oro och irritation upplevdes när vårdgivare uppförde 

sig på ett sätt patienterna ansåg olämpligt eller oprofessionellt. Detta motsäger helt 

det förhållningssätt som det strävas efter i det personcentrerade arbetssättet vilket 

också visar på vikten av att lyssna på patienten och att låta patienten vara delaktig i 

vården (jfr. Sturmberg., 2005). 

 

Vårdpersonal bör lägga särskild vikt vid saker som rör aktivt lyssnande, personlig 

anpassning och att se till att patienten har realistiska förväntningar gällande sin 

postoperativa upplevelse. Strategier som patientrådgivning och enskilt anpassad 
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information för att förbereda patienten för operation och den postoperativa fasen bör 

fortsättningsvis utvärderas. Vårdplaneringen bör också innehålla en patientanpassad 

strategi för både sömn och smärtbehandling (Doering, McGuire & Rourke, 2002). 

Det övergripande målet är att lindra den totala smärtan och att få patienten att må 

bra. Resultatet visar på vikten av att vara en god lyssnare och inneha en god empatisk 

förmåga, samt att ha god socialkompetens för att kunna bemöta alla människor på 

bästa sätt. Att patienten känner tillit till vården kommer att vara nyckeln för att 

uppnå god vård. Tillämpas därför det personcentrerade förhållningssättet finns det 

goda möjligheter att patientens känsla av osäkerhet reduceras och en god 

smärtlindring uppnås. Detta styrks ytterligare av Sturmberg (2005) som hävdar att 

holistisk personcentrerad vård kräver en förståelse för patientens somatiska, sociala 

och psykologiska upplevelse och en sammanhängande förståelse för patientens 

tillstånd. Litteraturstudiens resultat tyder på att en vård där sjukvårdpersonalen är 

insatta och förstår att patientens behov är flerdimensionell ger en mer positiv 

patient. Att endast behandla patientens fysiska besvär leder inte nödvändigtvis till en 

nöjd patient, att patienten känner sig delaktig och välinformerad visar sig i resultatet 

ge en tryggare och en lindrigare smärtproblematik. God vård innebär att patientens 

behov tillgodoses, exempelvis mentala förberedelser och hantering av nya 

upplevelser vid postoperativ omvårdnad. Sturmberg (2005) hävdar även att hälsa är 

en balans av patientens behov medan en avvikelse kan betraktas som ohälsa. Ett 

holistiskt personcentrerat synsätt kommer förbättra effektiviteten inom vården och 

göra vårdpersonalen till bättre vårdare. 

 

Det framkom att det fanns rädsla för läkemedelseffekter, både frånvaro av 

smärtlindrande effekt samt eventuella biverkningar av analgetika. Andra tänkbara 

orsaker till rädslan kan vara patientens, närstående eller bekantas tidigare 

erfarenheter. Vilket kan knytas till felaktig eller bristande information från vården. 

Litteraturstudiens resultat visade även på en tydlig inre konflikt om att hamna och 

vara i en beroendeställning. I en studie av Doering, McGuire och Rourke (2002), 

upplevde patienterna att de kände sig utelämnade av vården och de fick klara sig 

själva. Vidare framgår ändå att de upplevde positiv postoperativ vård och att de inte 

kunde säga något de ville förbättra, de var snarare imponerade och positivt 

överraskade över hur vården fungerade. 
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Att smärta är en subjektiv upplevelse och att den endast kan beskrivas av personen 
som själv upplever den har författarna nämnt tidigare i arbetet. I en studie av Alabas, 

Tashani och Johnson (2012) bevisas det att det finns skillnader i hur mycket smärta 

som upplevs av individen och att vissa har högre smärttröskel än andra. Studien visar 

också på en signifikant skillnad i smärttröskeln hos olika etniciteter samt mellan 
kvinnor och män. I urvalet av artiklarna har författarna till denna litteraturstudie 

begränsat sig till ålder samt att artiklarna skulle ha liknande kulturell population. 

Resultatet i studien skiljer inte på kvinnors eller mäns upplevelser av den 
postoperativa smärtan. Alabas, Tashani och Johnson (2012) visar i sin studie på en 

signifikant högre smärttröskel hos män än hos kvinnor när det gäller inducerad 

smärta. Resultatet kan dock ifrågasättas då det kan antas att stereotyper och 
könsroller kommer att ha extra stor betydelse vid ett test där smärtan provoceras 

fram. Det är rimligt att tro att männen biter ihop för att det förväntas av dem och att 

de vill uppfylla könsrollen som definieras av könsstereotypen.  

 

Daglig smärtskattning är viktigt för både diagnostiskt syfte och uppföljning av given 

smärtlindring (de Rond, et al., 2000). Vid postoperativ vård relaterat till 

smärtlindring och omvårdnad drogs slutsatsen att det inte går att smärtlindra en 

patient adekvat utan att veta vilka metoder som är lämpligast. Har sjukvårdspersonal 

fördjupad kunskap om patienters upplevelser av postoperativ smärta anser 

författarna att patienten bemöts och behandlas bättre. Om patienten upplever sig få 

ett gott bemötande, med god behandling utifrån sin individuella upplevelse kan 

smärtkomplikationer minska (jfr. Francis och Fitzpatrick., 2012 ;de Rond, et al., 

2000). Ett tillvägagångssätt för att bygga en god relation till patienten kan vara att 

vårdaren ger patienten utrymme och ger tid att lyssna på vad patienten känner och 

har för upplevelser av vården. Kroppsspråk tror författarna kan vara en viktig del i 

hur kommunikation förmedlas. Att vara vänd mot eller från patienten, att visa lugn 

och att vara tydlig kan inge förtroende. Sjuksköterskor med förståelse av patientens 

upplevelse av postoperativ smärta har bättre förutsättningar att ge en god 

smärtlindring. Kunskap om postoperativ smärta kommer sjuksköterskor ha nytta av i 

sitt yrke. I Francis och Fitzpatrick (2012) framkommer att sjuksköterskans 

dokumentation och kunskap om postoperativ smärta inte är tillräcklig. Inadekvat 

smärtlindring av postoperativ smärta kan leda till flera komplikationer. Det innebär 

att adekvat smärtlindring kan förbättra sårläkning och förkorta vårdtiden. 
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Författarnas förhoppning är att ökad kunskap och förståelse för patientens 

upplevelse av postoperativ smärta kommer leda till en effektivare och bättre vård. Att 

patienten ska känna sig nöjd och framförallt trygg med sin postoperativa fas. 

 

Metoddiskussion 

Syftet med dataanalysen är att organisera och strukturera upp data och utifrån detta 

få ett samband att framstå. Kvalitativ analys är en process där man samlar data och 

gör det osynliga synligt i ett större sammanhang (Polit & Beck, 2010, s.463-464). I en 

systematisk litteraturstudie som enbart inkluderar studier med kvalitativa ansatser 

görs en metasyntes (Forsberg & Wengström 2013, s.166-167). Arbetet har inte 

uppfyllt kriterierna för att vara en systematisk litteraturstudie med en metasyntes 

men arbetssättet har eftersträvats (jfr. Forsberg & Wengström 2013, s.166-170). Polit 

och Beck (2010, s.490) diskuterar validitet och reliabilitet och huruvida de går att 

tillämpa inom båda forskningsfälten, kvalitativ- och kvantitativ forskning. Många 

forskare är oeniga och det finns skilda åsikter, en del säger att termerna är 

applicerbara inom båda fälten. Dessa termer är i huvudsak förknippade med 

kvantitativa studier men för att använda termer med liknande funktion i denna 

litteraturstudie väljer författarna att istället prata om trovärdighet och tillförlitlighet. 

Att denna litteraturstudies resultat är trovärdigt kommer bygga på att författarna valt 

tillförlitliga artiklar i urvalet, att urvalet och granskningar genomförts noggrant och 

att mallar och riktilinjer följts efter bästa förmåga. Litteraturstudien har kvalitativ 

ansats och en metasyntesinspirerad innehållsanalys utifrån resultatet av 11 

kvalitativa artiklar. Antalet artiklar bestämdes utifrån vad som gick att finna i 

relevanta databaser utifrån de valda sökorden, pain, patient, postoperative, nursing, 

care, experience och qualitative. Det är aldrig tillräckligt att använda sig av en 

sökterm för en systematisk sökning efter vetenskapliga studier (Willman, Stoltz, & 

Bahtsevani, 2006, s.61).  

 

Artiklarna som inkluderats är samtliga på engelska, att artiklarna inte är skrivna på 

författarnas modersmål kan ses som en svaghet då risken för tolkningsfel ökar. En 

svaghet med kvalitetsgranskningen var att det var första gången som författarna 

använde sig av en granskningsmall för artiklar. Att litteraturstudien är den första i 

sitt slag som genomförs av författarna kan givetvis påverka arbetet, dock har 
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arbetssättet enligt författarna kontinuerligt följts upp med handledning samt att 

arbetsmallar och vedertagna riktlinjer aldrig avvikits ifrån.  

 

En av artiklarna hade både en kvantitativ och kvalitativ analys, författarna till 

litteraturstudien kunde särskilja resultaten och använde bara data från den 

kvalitativa analysen. Det förekom också att artiklar hade resultat som var bredare än 
artikelns frågeformulering. Ett exempel på det var artikeln av Hallström, Elander och 

Rooke, 2000, där undersöktes sambandet mellan god nutrition och god 

smärtlindring. I den artikelns resultat framkom även patienters beskrivning av den 

postoperativa smärtan vilket delats in under särskild underrubrik trots att det inte 
svarade specifikt på deras frågeformulering. Författarna kunde då urskilja vilka delar 

av resultatet som var relevant för att svara på denna litteraturstudies syfte; patienters 

upplevelse av postoperativ smärta.  
 

I artikeln av O´Conor et al., 2015, beskrivs känslan av att vara organdonator, vänja 

sig vid att vara patient och uppleva postoperativsmärta. Artikeln inkluderades i 

litteraturstudiens resultat då författarna ansåg att patienterna i artikeln genomgick 

ett kirurgiskt ingrepp och därefter delgav sina smärtupplevelser, vilket svarar på 

syftet med denna litteraturstudie. Resultatet i artikeln var uppdelat i underrubriker 

där det var tydligt vad som handlade om postoperativsmärta. Det finns en risk med 

att dessa patienter som uppsökt vården av en annan anledning och med relativt hög 

smärttröskel blir missvisande mot litteraturstudiens syfte. Donatorer kanske inte ses 

som patienter då donationen är frivillig och för patienten livsavgörande. De är ändå 

inkluderade eftersom en organdonation också innebär ett kirurgiskt ingrepp. 

Smärtupplevelsen beskrevs av organdonatorerna i termer som liknade vad som 

framkom i övriga artiklar. Det kan också anses bli en styrka för litteraturstudiens 

resultat då det stärker överförbarheten mellan olika patientgrupper. Ytterligare 

inklusionsval som kan påverka litteraturstudiens resultat är att studier om kronisk 

postoperativ smärta inkluderades. Dessa patienter var i större utsträckning 

missnöjda och det kan speglas i deras upplevelsebeskrivning. Det ska poängteras att 

endast studier om kronisk smärta som uppstått efter operation inkluderats. 

 

Vad en patient säger och upplever är högst subjektivt vilket författarna sett 

genomgående i analysen. Det har upptäckts gemensamma drag vilket blev 

litteraturstudiens underkategorier och kategorier, dessa är alltid en tolkning av 
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författarna och är formulerade i syfte att ge en övergripande bild av fenomenet 

(Forsberg och Wengström 2013, s.166-167). Författarna anser att det finns 

tillförlitlighet i dessa upptäckta fenomen då artiklarna höll hög kvalitét och därför 

ansågs trovärdiga. Att det är patienterna som förmedlar sina upplevelser får ses som 

den bästa källan för det valda syftet, därmed är resultatets relevans i förhållande till 

litteraturstudiens syfte god. Att forskarna bakom de valda artiklarna har tolkat datan 

korrekt är svårt att bedöma. Det kommer att handla om hur väl enskilda forskare 

håller sig till forskningsetiken och hanterat sin förförståelse. För att säkerställa att de 

valda artiklarna i denna litteraturstudie höll god kvalité granskades de med SBU:s 

granskningsmall. Endast artiklar med hög kvalité ligger till grund för 

litteraturstudiens resultat. Initialt hade författarna som mål att begränsa sig till 

artiklar som skrivit från år 2000 och framåt. Inklusionskriteriet ändrades till artiklar 

från och med 1995, för att bredda sökningen. Ytterligare en artikel från 1997 

inkluderades, den ansågs passa litteraturstudiens syfte och kunde stärka resultat. Det 

blev en avvägning mellan mängden data och ny forskning. Denna litteraturstudie 

bygger i huvudsak på ny forskning samt forskning fokuserad inom norden och anses 

därför av författarna höja trovärdigheten i resultatet, vilket ses som en styrka. 

Litteraturstudiens överförbarhet på andra patienter i andra världsdelar kan 

ifrågasättas då det skulle kunna uppstå skillnader i uppfattningen om vad som är 

smärta, hur den uppfattas och hur den förmedlas. Att det finns kulturella skillnader 

är troligt (jfr. Alabas, Tashani och Johnson, 2012).  

 

Då litteraturstudien varit kvalitativ och utgått från patienters upplevelser av 

postoperativ smärta kan syftet anses besvarat. 

 

Forskningsetisk diskussion  

Etiken som legat till grund för arbetet har följt riktlinjer enligt svensk lag, CODEX 

och Helsingforsdeklarationen (jfr. CODEX, 2015; Sveriges riksdag, Lag 2003:460, 

2015; WMA, 2013). Då litteraturstudien är genomförd på annan forskning som 
granskats både innan publicering samt av författarna innan den blev en del av denna 

studie gör att kraven på etik anses uppfyllda. Eftersom arbeten på 

högskoleutbildning per definition inte anses som forskning enligt etikprövningslagen 

omfattas det inte av samma krav som riktig forskning (CODEX, 2015). Författarna 
ansåg att det var för deras eget bästa att följa de riktlinjer och lagar som finns oavsett 

definition då det i slutändan kommer handla om att fördjupa sina kunskaper inom 
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det valda området, därför fanns det ingen anledning att med uppsåt framföra felaktig 

data. 
 

Metoden som legat till grund för arbetet har följts fullt ut efter författarnas egen 

tolkning. Hela arbetet är en produkt av att författarna gjort det bästa de kunnat efter 

sin förmåga och delat ansvar. Allt resultat är redovisat och författarna har försökt ha 

en neutral ställning till resultatet. Förutfattade meningar kan trots detta ha påverkat 

sättet resultatet framförts, men författarna anser att de lyckats förhålla sig objektiva i 

den mening det är möjligt.  

 

Alla artiklar som använts till resultatet i denna litteraturstudie har granskats av en 

etisk kommitté och författarna för respektive artikel beskrev den etiska aspekten.  

 

Konklusion  

Resultaten från den aktuella litteraturstudien visar att smärta är en subjektiv känsla 

som upplevs olika av olika individer, endast patienten vet vad den känner.  

 

Författarna har sett att beskrivningar och upplevelser täckt ett brett spektrum. 

Många patienter har nämnt oro inför respektive operationer, detta i olika grad 

utifrån mängden information som getts preoperativt eller andra erfarenheter. Om 

upplevelsen sedan varit över eller under förväntningarna har sedan avgjort deras syn 

på vården. De patienter som fick mer ont än förväntat var också de som tyckte att de 

fått dålig vård och vice versa.  

 

Ett aktivt lyssnande och empati bör prägla den givna vården, vilket är vad det 

personcentrerade förhållningssättet står för och bör ses som en utgångspunkt för den 

givna vården. Det verkar finnas ett samband mellan graden av upplevd smärta och 

patientens åsikt om vården. En forskningsfråga som väckts är: hur ska vården 

anpassa informationen till patienter på ett tillfredsställande och effektivt sätt? Då 

författarna under arbetets gång sett att en välinformerad och införstådd patient 

också kommer känna sig mindre orolig och uppleva mindre smärta. Det kan i sin tur 

leda till snabbare återhämtning och färre komplikationer.  
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Urval 1: Artikelns rubrik relevant mot litteraturstudiens syfte. 

Urval 2: Genomgång av den funna artikelns abstrakt. 

Urval 3: Bedömning av artikelns inklusionskriterier samt metod och resultat. 

Urval 4: Artikeln bedöms av den andra författaren.  
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År 
Författare 
Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

1997 
Carr, E, C. 
Thomas V, J. 
Storbritannie
n 

“Anticipating 
and 
experiencing 
post-operative 
pain: the 
patients' 
perspective.” 

Syftet var att 
uppmärksamma 
patientens 
förväntningar 
och upplevelser 
av smärta. 
Patientens åsikt 
om given 
smärtlindring 
undersöktes. 

10 patienter 
(1 man, 9 
kvinnor) från 
större 
bukoperation. 
Förmåga att 
använda VAS. 
Ingen tidigare 
smärta innan 
operation. 
Ingen känsel 
nedsättning. 

Patienterna skattade sin 
smärta med VAS. På den 
femte postoperativa dagen 
invervjuades patienten. 
Intervjuerna spelades in 
och tolkades med teman 
och kategorier, 
innehållsanalys. 

Förväntad och upplevd 
smärta: 9 av 10 patienter 
hade upplevt smärta efter 
operationen. Alla hade 
förväntat sig smärta. 
Information: 4 av 9 minns 
inte att de fått någon 
information om sin 
smärtbehandling. 
Smärtskattning: hälften 
minns inte att någon 
sjuksköterska skattat deras 
smärta. Smärtlindring: 
analgetika var viktigt. 
Musik, känslostöd, beröring 
upplevdes hjälpa. 

Hög 
kvalité 
 

2012 
Tei, R M H. 
Dreyer, P. 
Nikolajsen, 
L. 
Norge 

“Inadequate 
postoperative 
pain 
relief in 
chronic pain 
patients: 
A Qualitative 
Study” 

Att belysa 
problemet för 
patienter med 
kronisk smärta 
att få adekvat 
smärtbehandling 
post op.  

Samtliga 
vuxna 
patienter med 
någon form av 
kronisk 
smärta. Daglig 
konsumtion av 
smärtlindrand
e preparat. 

Kvalitativa intervjuer med 
8 patienter, om deras 
upplevelser av smärtbeh. 
postop. Innehållsanalys. 

Patienterna lyfte fram 3 
teman 1: misstro mot 
patienten, 2: avsaknad av 
respekt mot patienten, 3: 
kunskapsbrist om 
smärtbehandling hos 
personal.   

Hög 
kvalité 
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År 
Författare 
Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2015 
O’Connor, R. 
Parkosewich, 
J. Curran, J.  
Cartiera, K. 
Knobf, M. T. 
USA 

“Getting used 
to being a 
patient: the 
postoperative 
experience of 
living liver 
transplant 
donors” 
 

Att studera 
patientens 
postoperativa 
upplevelse efter 
organdonation. 

15 deltagare, 
huvudspråk 
engelska eller 
spanska, äldre 
än 18år 

Genom semistrukturerade 
intervjuer samla data och 
sedan sammanställa 
återkommande svar. 

Fyra tydliga åsikter kunde 
tydligöras varav en var: 
“Expecting horrible pain” 

Hög 
kvalité 

2000 
Hallström, I., 
Elander, G., 
Rooke, L. 
Sverige 
 

“Pain and 
nutrition as 
experienced 
by patients 
with hip 
fracture” 
 

Studera 
höftfraktur- 
patienters 
upplevelser av 
vården relaterat 
till smärta och 
nutrition. 
Hur patienterna 
upplevde och 
hanterade sin 
smärta. 

9 akuta 
höftfrakturpati
enter som 
anlände till 
det specifika 
sjukhuset 
obseverades.  

Insamlad data är hämtad 
med intervjuer, 
patientjournaler samt från 
vårdpersonal. 
Innehållsanalys. 
 

Bra smärtlindring samt god 
nutritionshållning är högst 
vitalt för patientens 
återhämtning under den 
postoperativa fasen. Samt 
att detta ligger på 
sjuksköterskans ansvar. 
Resultatet visade också på 
att äldre härdar ut smärta 
för att inte vara till last för 
sjukvården. 

Hög 
kvalité 
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År 
Författare 
Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2010  
Rosen, I, H. 
Bergh, HE, I. 
Lundman, M, 
B. 
Mårtensson, 
B, L. 
Sverige 

“Patients’ 
experiences 
and perceived 
causes of 
persisting 
discomfort 
following day 
surgery” 

Syftet var att 
beskriva 
patienters 
upplevelse av 
smärta 
postoperativt 
efter daglig 
kirurgi samt för 
att se hur lång 
tid efter 
ingreppet 
patienten 
upplevde någon 
form av obehag 
av operationen. 

298 patienter 
deltog i 
studien, vilka 
delades in i 
tre grupper, 
utifrån 
tidsintervall 
efter 
operation. De 
som 
rapporterade 
post op besvär 
ingick i den 
kvalitativa 
delen av 
studien. 

En kvalitativ studie med 
både kvalitativa och 
kvantitativa analyser. 
Innehållsanalys av det 
kvalitativa materialet. 
 

I studien nämner man att 
tidigare forskning främst 
belyser patienters 
postoperativa smärta upp 
till en månad efter 
operation. Resultatet visar 
på att patienter upplever 
obehag upp till tre 
månader efter genomförd 
operation.  

Hög 
kvalité 

2010 
Joelsson, M. 
Olsson, L-E 
Jakobsson, E 
Sverige 

“Patients 
experience of 
pain and pain 
relief following 
hip 
replacement 
surgery” 

Att beskriva 
patienters 
upplevelse av 
smärta och 
lindring efter 
helproteskirurgi.  

Ortopedpatien
ter som fått 
en helprotes. 
15st patienter 
deltog. Män 
och kvinnor i 
åldern 55-75. 
Behärskade 
svenska. 

Kvalitativ studie. Enkät 
med öppna frågor & 
intervju. Intervjun 
spelades in. 
Innehållsanalys. 

Resultatet presenteras som 
två huvudsakliga rubriker. 
“Upplevesen av den 
postoperativa smärtan” 
och “Lindringen av 
postoperativ smärta”. Det 
var vanligt med hög 
smärta, patienterna var 
nöjda. 

Hög 
kvalité 
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År 
Författare 
Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2008 
Jacobson, 
AF., 
Myerscough, 
RP., 
DeLambo, 
K., Fleming, 
E., 
Huddleston, 
AM., Bright, 
N., Varley 
JD. 
U.S.A. 

“Patients' 
perspectives 
on total knee 
replacement: 
a qualitative 
study sheds 
light on pre- 
and 
postoperative 
experiences.” 

Studiens syfte 
var att beskriva 
patienters pre- 
och 
postoperativa 
upplevelser vid 
helprotes-
knäoperation. 
 

27 patienter 
som precis 
genomgått 
eller precis 
skulle 
genomföra en 
helprotes-knä 
operation fick 
delta i 
studien. 

En intervjustudie där 
deltagarnas samtal 
spelades in. Därefter 
sammanställdes 
återkommande åsikter från 
patienterna. 
Innehållsanalys. 

Resultatet visar på i 
huvudsak 4 återkommande 
åsikter där smärta var 
centralt både pre och post 
op. Patienter upplevde 
smärta i båda fallen. 
Rubriken ”Hurting and 
hoping” handlar enbart om 
postoperativ 
smärtupplevelse. 

Hög 
kvalité 

2008 
Idvall, E. 
Bergqvist, A. 
Silverhjelm, 
J. 
Unosson, M. 
Sverige 

“Perspectives 
of Swedish 
patients on 
postoperative 
pain 
management” 

Syftet var att 
beskriva 
postoperativa 
patienters 
perspektiv av 
smärthantering 
under deras 
sjukhusvistelse. 

30 
postoperativa 
patienter från 
ortopedisk och 
allmän 
kirurgisk 
avdelning. Alla 
var tvungna 
att ha vistats 
minst 24h på 
sjukhus efter 
operation. 
Svensk- 
talande. 
Myndiga. 

Kvalitativ studie. Patienter 
intervjuades av en 
sjuksköterska med 
avancerad kunskap inom 
operation. Tre frågor och 
vid behov fördjupande 
frågor. Intervjuerna 
spelades in. 
Innehållsanalys. 

Tidigare erfarenheter av 
smärta och operation 
påverkade patienternas 
syn på smärta och 
smärtlindring. Vänner och 
släktningars erfarenheter 
spelar in. 

Hög 
kvalité 
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År 
Författare 
Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2008 
Leegaard, M. 
Nåden, D. 
May Solveig 
Fagermoen, 
M, S. 
Norge 

“Postoperative 
pain and self-
management: 
women’s 
experiences 
after cardiac 
surgery” 

Syftet var att 
beskriva 
kvinnors 
upplevelser av 
postoperativ 
smärta och av 
att hantera 
denna själva, 
efter en 
hjärtoperation. 

Behärskar 
norska. 
Genomgår sin 
första 
hjärtoperation 
och har 
bedömts att 
klara sig 
själva efter 
utskrivning. 
30 kvinnor 
tillfrågade, 10 
deltog. 

Kvantitativ studie med 
semistrukturerade 
intervjuer. Innehållsanalys 
för att finna 
återkommande teman. 
Smärtdagbok för att följa 
upplevelser och hur den 
hanterades. 

Smärtupplevelserna var 
beroende av vilka 
smärtförväntningar som 
förekom. Inga av 
kvinnorna ville klaga över 
sin smärtupplevelse. De 
hade svårt att komma ihåg 
vilken information de fått. 
De flesta ville inte använda 
smärtlindrande läkemedel, 
eller väntade tills smärtan 
var outhärdlig. 

Hög 
kvalité 

2005 
Bergh, I. 
Jakobsson, 
E. 
Sjöström, B. 
Steen, B. 
Sverige 

“Ways of 
talking about 
experiences of 
pain among 
older patients 
following 
orthopaedic 
surgery” 

Syfter var att 
undersöka hur 
äldre patienter 
som genomgått 
höftprotes 
operation 
beskrev sin 
smärta. 
 

>64år, har 
förmåga att 
svara på 
intervjufrågor, 
första 
helprotesen 
eller 
höftfrakturen. 
Totalt deltog 
38 patienter 
med helprotes 
och 22 med 
höftfraktur 

Intervjuer genomfördes 2 
dagar efter operation. 
Datainsamling genom 
öppna frågor om smärtan 
och hur den upplevdes. 
Intervjuerna spelades in 
och analyserades därefter. 
Innehållsanalys. 
 

Fyra huvudteman 
synliggjordes.  
Objektifiering 
Kompensation 
Beskrivande 
Existentiell 
Resultatet visade att 
patienternas definition av 
smärta var betydligt mer 
komplex än vad som 
beskrivits i tidigare 
forskning.  
 

Hög 
kvalité 
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År 
Författare 
Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2013 
Hovind, L, I  
Bredal, S, I  
Dihle, A  
Norge 

“Women’s 
experience of 
acute and 
chronic pain 
following 
breast cancer 
surgery” 

Syftet med 
studien var att få 
kunskap om hur 
kvinnor upplever 
sin smärta och 
smärtbehandling 
efter en 
bröstcanceropera
tion. 

8 kvinnor från 
en tidigare 
studie om 
bröstcancer. 
12-30 
månader efter 
sin operation. 
Diagnosticerad 
bröstcancer i 
tidigt skede 
utan 
metastaser 
som 
opererats. 
Smärta 3-5 
NRS i en elva 
värdensskala. 
Behärskar 
norska. 

Kvalitativ studie. 
Semistrukturerad intervju i 
hemmet; inspelad. 
Innehållsanalys med 
återkommande teman, tre-
stegs abstraktion enligt 
Kvale. 

Fyra huvudrubriker: 
Beskrivning av akut och 
kronisk smärta, Upplevelse 
av information, Ansvar för 
sin egen smärtlindring, 
Leva med kronisk smärta i 
vardagen. Kvinnorna hade 
upplevt akut smärta 
postoperativt, men hade 
trott att den skulle gå över. 
Det var vanligt att de tog 
för lite analgetika på grund 
av rädsla för 
komplikationer. 

Hög 
kvalité 
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