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   postoperativ smärta – en litteraturstudie. 
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 – a literature study. 
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Introduktion: Smärta är en flerdimensionell, subjektiv upplevelse som endast kan tolkas av 

patienten själv. Sjuksköterskans roll vid handläggning av smärta är att bedöma, utvärdera och 

lindra smärtan i samråd med läkare och patient. Patienten ska känna trygghet i att vården som 

erbjuds är av hög kvalitet och minskar dennes lidande. Postoperativ smärta är ett resultat av 

vävnadsskada efter kirurgi, som otillräckligt behandlad kan leda till komplikationer. Syfte: Syftet 

var att belysa faktorer som kan inverka på sjuksköterskors handläggning (bedömning, 

omvårdnadsåtgärder, utvärdering) av postoperativ smärta. Metod: Denna litteraturstudie 

utformades efter Polit och Beck (2017) niostegsmodell för litteraturstudier. Databaser som 

användes var CINAHL och PubMed. Litteraturstudiens resultat baseras på tretton vetenskapliga 

artiklar, fem av kvalitativ metod, sex av kvantitativ metod och två stycken av mixad metod. Valda 

artiklar granskades enligt Polit och Beck (2017) kvalitetsgranskningsmallar. Resultat: Efter 

analys av data fördelades resultatet i fyra stycken huvudkategorier och fem stycken 

underkategorier. De fyra huvudkategorierna var arbetsmiljö, kunskap, kommunikation och 

attityder. Till huvudkategorin arbetsmiljö framkom tre stycken underkategorier – samarbete, tid 

och bemanning samt riktlinjer. Till huvudkategorin kommunikation framkom två stycken 

underkategorier, sjuksköterskan samt patienten. Slutsats: Flertalet faktorer inverkar både som 

hindrande och främjande faktorer för sjuksköterskors handläggning av postoperativ smärta. 
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Introduktion 

Redan på 1980-talet började rutiner utarbetas för att uppnå effektiv postoperativ smärtlindring 

(Ready et al. 1988). Problemet med patienter som upplever svår smärta efter kirurgi kvarstår, 

trots att kunskaperna om smärtfysiologi och utarbetade rutiner för att försöka åtgärda problemet 

har ökat väsentligt de senaste åren (Rawal 1999; Sommer et al. 2008). Efter kirurgiska ingrepp 

upplever upp till åttio procent av patienterna svår smärta (Warfield & Kahn 1995; Apfelbaum 

et al. 2003; Gan et al. 2014). 

Smärta 

Smärta definieras enligt International Association for the Study of Pain [IASP] som “en 

obehaglig sensorisk och känslofull upplevelse associerad med reell eller potentiell 

vävnadsskada, alternativt beskrivet i termer som tyder på skada” (IASP 2017). Smärta fungerar 

som en skyddsmekanism där symtomet genererar ett obehag som signalerar att vävnad utsatts 

eller utsätts för skadliga stimuli (Karlsten 2014). Smärta beskrivs som en subjektiv, 

flerdimensionell upplevelse, där endast patienten kan beskriva upplevelsen av smärtan 

(Hawthorne & Redmond 1999). Hur patienten upplever och tolkar smärta beror på dennes 

tidigare erfarenheter av smärta och psykosociala omständigheter (Walmsley et al. 1992). 

Sjuksköterskan bör därför utgå ifrån att patienten lider av smärta, samt lyssna på dennes egna 

upplevelse och rapportering av smärtan, för att vidare kunna besluta om handläggning av 

smärtan (Bergh et al. 2005). 

Smärta kan delas in efter tidsfaktorer - akut och långvarig smärta. Den akuta smärtan uppstår i 

samband med vävnadsskada, och förväntas försvinna när läkningen skett. Långvarig smärta är 

smärta som kvarstår längre än tre månader (Karlsten 2014). 

Postoperativ smärta 

Postoperativ smärta är ett exempel på akut smärta. Vävnadsskada vid kirurgi gör att kroppens 

smärtreceptorer, nociceptorer, reagerar. Nociceptorerna är lokaliserade till nervändar och är de 

som först reagerar på smärtstimuli. Nociceptorerna uppfattar smärtan och leder smärtimpulsen 

till ryggmärgen, vidare till hjärnan - och slutligen uppfattar patienten smärtan (Karlsten 2014). 

Den fysiologiska reaktion som åtföljer den akuta smärtan kan ge hypertoni, pupilldilation, blek 

hudton eller överdrivna svettningar (Hawthorne & Redmond 1999). Den postoperativa smärtan 

som uppstår till följd av kirurgi förväntas försvinna när skadan är läkt (Karlsten 2014), vilket 

för den postoperativa smärtfasen beräknas vara övergående efter tre till fyra dagar (Rawal 

1999). 

Komplikationer 

När smärta etablerats är den svår att behandla, varför det är av stor vikt att behandla smärta 

redan innan den etablerats (Rawal 1999). Otillräckligt behandlad akut postoperativ smärta är 

en riskfaktor för utvecklingen av långvarig smärta (Katz & Seltzer 2009), långvarig smärta 

utvecklas hos tio till femtio procent av patienterna efter kirurgiska ingrepp (Fletcher et al. 2015). 

Utöver långvarig smärta kan postoperativ akut smärta leda till ett flertal andra komplikationer. 

Smärta efter kirurgiska ingrepp fördröjer den postoperativa mobiliseringen, försvårar patientens 

förmåga att djupandas, ger ökad risk för kardiovaskulär påverkan, tarm- och 

urintömningsproblem, muskelpåverkan, neurologisk påverkan, och infektioner (Rawal 1999; 
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Boekel et al. 2017). Komplikationerna har visat sig stå i relation till den upplevda smärtnivån, 

för patienter som upplever svår smärta föreligger också större risk för komplikationer (Boekel 

et al. 2017). 

Smärtbedömning 

Värdering av smärta och effekten av smärtbehandling ska ske genom regelbunden 

smärtskattning. Smärtbedömningen ska inte enbart grundas på patientens beteende och vitala 

parametrar, utan ett smärtskattningsverktyg bör också användas. Genom att använda 

smärtskattningsverktyg kan sjuksköterskor få en objektiv bild av patientens smärtupplevelse 

(Rawal 1999). De vanligaste smärtskattningsverktygen som används är VAS (Visual Analogue 

Scale), NRS (Numeric Rating Scale) och VRS (Verbal Rating Scale) (Karlsten 2014). 

VAS (Visual Analogue Scale) används i stor utsträckning på grund av sin enkla utformning. 

VAS består av en tio centimeter lång skala där patienten markerar sin upplevda grad av smärta. 

Patienter med nedsatt kognitiv eller motorisk förmåga kan dock uppleva svårigheter med 

skalan. NRS (Numeric Rating Scale) består av en skala med siffror mellan ett och tio, där tio är 

värsta tänkbara smärta, där patienten får gradera sin smärta. NRS är enkel att använda och 

påminner om VAS-skalan, med skillnaden att NRS går att utföra verbalt (Hawker et al. 2011). 

Vid användning av VRS (Verbal beskrivande skala) får patienten använda termer för att gradera 

sin smärta. Termer som kan användas är mild smärta, medelsvår smärta, svår smärta (Rawal 

1999). 

Sjuksköterskans roll 

De grundläggande ansvarsområdena för sjuksköterskan är att främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa och lindra lidande (International Council of Nurses [ICN] 2012). Tillsammans 

med andra yrkeskategorier arbetar sjuksköterskan i ett team tillsammans med patienten, där 

sjuksköterskans ansvarsområde är omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening [SSF] 2017). 

Sjuksköterskan ska självständigt ta vetenskapligt grundade beslut för att uppfylla eller 

uppehålla hälsa utefter patientens behov (ICN 2012). Sjuksköterskans roll innebär att bedöma, 

övervaka och utvärdera smärta (Courtenay & Carey 2008), genom att uppmärksamma 

förändringar i patientens hälsotillstånd utifrån subjektiva och objektiva data samt identifiera 

användbara resurser hos patienten (SSF 2017). 

Vård i Sverige bör utgå från patientens behov. Personcentrerad vård innebär att synliggöra hela 

patienten och sträva efter att omhänderta inte bara en patients fysiska behov, utan även de 

psykiska samt sociala. Centrum för omsorgen bör vara patientens behov, snarare än patientens 

sjukdom. Denna tolkning bör vara en utgångspunkt för att uppnå hälsa för varje enskild person 

(SSF 2016). Enligt Patientlagen (SFS 2014:821) ska patienten få information om vilka 

alternativ som finns för vård och behandling, samt metoder för att förebygga sjukdom. 

Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ska vård bedrivas på ett patientsäkert arbetssätt 

där risken för vårdrelaterade skador minimeras, både fysiska och psykiska. Genom 

dokumentation av den vård som bedrivs (SFS 2008:355) och genom samarbete mellan 

yrkeskategorier ska patienten kunna känna trygghet i att den vård som erbjuds har hög kvalitet 

och innebär minimalt lidande och smärta (ICN 2012). Att lindra smärta och hjälpa patienten 

med fysiska besvär hör till sjuksköterskans ansvarsområde, vid god handläggning av smärta 

förmedlar sjuksköterskan en känsla av omtanke till patienten (Courtenay & Carey 2008). 

  



6 
 

Problemformulering 

Smärta är en flerdimensionell, subjektiv upplevelse som endast kan tolkas av patienten själv. 

Sjuksköterskans roll vid handläggning av smärta är att bedöma, utvärdera och lindra smärtan i 

samråd med läkare och patient. Patienten ska känna trygghet i att vården som erbjuds är av hög 

kvalitet och minskar dennes lidande. Postoperativ smärta är ett resultat av vävnadsskada efter 

kirurgi. Otillräckligt behandlad kan smärtan fördröja den postoperativa mobiliseringen och leda 

till komplikationer som svårigheter att djupandas, kardiovaskulär påverkan och risk för 

långvarig smärta. Trots ökad kunskap kring smärtans fysiologi de senaste åren kvarstår 

problemet och upp till åttio procent av patienterna upplever svår smärta efter kirurgiska ingrepp. 

Det är därför av vikt att undersöka om det finns faktorer som kan hindra eller främja 

sjuksköterskans handläggning av postoperativ smärta. 

Syfte 

Syftet var att belysa faktorer som kan inverka på sjuksköterskors handläggning (bedömning, 

omvårdnadsåtgärder, utvärdering) av postoperativ smärta. 
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Metod 

En litteraturstudie är bearbetning kring befintlig forskning av ett ämne (Polit & Beck 2017). 

Till litteraturstudien användes ett systematiskt arbetssätt genom att följa Polit och Beck (2017) 

arbetsmodell i nio steg (fritt översatt nedan). 

1. Frågeställning och syfte formuleras.  

2. Utformning av sökstrategi med val av sökord och val av databaser. 

3. Sökning efter potentiella vetenskapliga artiklar i valda databaser. Dokumentation av 

databassökning. 

4. Titel och abstrakt läses i utvalda artiklar för att sorteras efter relevans. Utvalda artiklar 

sparas, irrelevanta artiklar sållas bort. 

5. Artiklar läses i sin helhet.  

6. Artiklar läses igenom och granskas djupare gentemot det valda syftet. 

7. Artiklar granskas kritiskt efter granskningsmall. 

8. Innehållet i artiklar analyseras och informationen kategoriseras. 

9. Av innehållet utformas slutsats och sammanställning. 

Litteratursökning 

I steg ett ska enligt Polit och Beck (2017) ett syfte formuleras. Formulering av syfte 

genomfördes. 

I steg två ska enligt Polit och Beck (2017) en sökstrategi utformas. Val av sökstrategi, databaser 

och sökord genomfördes. Inklusionskriterier blev Peer-reviewed artiklar, artiklar skrivna på 

svenska, norska samt engelska, artiklar mellan årtalen 2008 till 2017, artiklar som gällde 

postoperativ smärthandläggning och utförts på en vårdavdelning. Exklusionskriterier blev 

studier gjorda på barn och ungdomar under 18 år, reviewartiklar samt artiklar ur 

patientperspektiv. Val av databaser blev CINAHL och PubMed. Valda databaser 

rekommenderas av Polit och Beck (2017) vid omvårdnadsforskning. För att få fram relevanta 

sökord som kunde användas i databassökningar började författarna med att söka efter ”Major 

Headings” (MH) i CINAHL samt ”Medical Subject Headings” (MeSH) i PubMed. 

I steg tre genomfördes sökning i databaser samt dokumentering av dem (Polit & Beck 2017). 

Dokumentation av sökningarna genomfördes parallellt med sökningarna. I databasen PubMed 

användes sökorden “pain, postoperative” [MeSH], “management” (fritext), samt “nurs*” 

(fritext). Sökorden lades ihop i kombinationer med varandra (tabell 1). I databasen CINAHL 

användes sökorden “postoperative pain” (MH), ”management” (fritext) samt “nurs*” (fritext). 

Även här lades sökorden ihop i kombinationer med varandra (tabell 2). 

Vid databassökningar i PubMed och CINAHL användes begränsningar. Begränsningar som 

användes var peer-reviewed artiklar, år 2008-2017, all adults, språk svenska, norska och 

engelska.



8 
 

 

Tabell 1. Databassökning i PubMed. 

Sökord  Antal Urval 1 Urval 2 Urval 3 

"pain, postoperative"[MeSH Terms] (S1) 9955 
   

Management (S2)  378 318 
   

Nurs* (S3) 91 514 
   

(S1) and (S2) (S4) 3410 
   

(S1) and (S3) (S5) 529 
   

(S1) and (S2) and (S3) (S6) 295 19 (1) 9 9 

TOTALT: 18 9 9 

MeSH betyder Medical Subject Heading. S betyder sökning. 

( ) = Varav intern dubblett 

 

Tabell 2. Databassökning i CINAHL 

Sökord  Antal Urval 1 Urval 2 Urval 3 

(MH "Postoperative Pain") (S1) 1937 
   

Management (S2) 34 084 
   

Nurs* (S3) 39 987 
   

(S1) AND (S2) (S4) 393 
   

(S1) AND (S3) (S5) 241 
   

(S1) AND (S2) AND (S3) (S6) 117 23((10)) (2) 4 4 

TOTALT: 11 4 4 

MH betyder Major Heading. S betyder sökning. 

(( )) = Varav extern dubblett. ( ) = Varav intern dubblett
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Urval 

Urval 1  

Urval 1 sker enligt Polit och Beck (2017) i steg fyra. Titel granskades på de sökningar som 

skett med valda sökord. Artiklar vars titel inte överensstämde med inklusionskriterier valdes 

bort. Vid artiklar som överensstämde med inklusionskriterier lästes också abstract. Artiklar som 

stämde överens med valt syfte gick vidare till urval 1. Från PubMed valdes 19 stycken artiklar 

ut varav 1 stycken var intern dubblett. Från CINAHL valdes 23 stycken artiklar ut. Av dem var 

10 stycken externa dubbletter, 2 stycken var interna dubbletter. Efter exkludering av dubbletter 

från sökningen återstod totalt 29 stycken artiklar ut till urval 1. 

Urval 2  

Urval 2 sker enligt Polit och Beck (2017) i steg fem och sex. Artiklarna lästes här i sin helhet 

och granskades djupare mot valt syfte. Artiklar som inte längre svarade mot valda inklusions- 

och exklusionskriterier eller valt syfte valdes bort. Även artiklar som enbart riktade sig mot ett 

medicinskt perspektiv valdes bort. Urval 2 resulterade i totalt 13 stycken artiklar - 9 stycken 

från PubMed och 4 stycken från CINAHL. 

Urval 3  

Urval 3 sker enligt Polit och Beck (2017) i steg sju. Artiklarna kvalitetsgranskades enligt 

kvalitetsgranskningsmall. För att kvalitetsgranska artiklarna användes (Polit & Beck 2017) 

”Guide to an Overall Critique of a Quantitative Research Report” till kvantitativa artiklar, och 

”Guide to an Overall Critique of a Qualitative Research Report” till kvalitativa artiklar. Detta 

för att för identifiera samt styrka kvaliteten på artiklarna. Artiklar som uppfyllde kvalitetskraven 

inkluderades i litteraturstudien. Efter urval 3 återstod 13 stycken artiklar - 9 stycken från 

PubMed och 4 stycken från CINAHL. Samtliga presenteras i artikelmatris (bilaga 1). 

Dataanalys 

Dataanalys sker i steg åtta enligt Polit och Beck (2017). Valda artiklar skrevs ut i fulltext i 

pappersform och numrerades 1–13. Artiklarna lästes igenom enskilt och relevant information 

markerades med överstrykningspennor i avvikande färg. Artiklarna lästes sedan igenom 

tillsammans för att bearbeta den relevanta informationen. Urklipp av artiklarna sorterades och 

jämfördes med varandra efter likheter och motsägelser. Urklippen kategoriserades i områden 

som svarade mot valt syfte. Områdena skrevs sedan in i en tabell i ett dokument för att få en 

överblick av resultatet.  

Sammanställning av resultat sker i steg nio enligt Polit och Beck (2017). Samtlig bearbetad 

information sammanställdes till resultatet. 

Forskningsetiska överväganden 

Enligt Polit och Beck (2017) är det viktigt att fusk, plagiat, förvrängning, och feltolkning av 

data inte förekommer. Då samtliga artiklar var skrivna på engelska användes engelsk-svenska 

ordböcker vid översättning för att undvika feltolkning av data. Citat valdes att skrivas på 

originalspråk för att undvika feltolkning. Endast primärkällor har använts. Det är viktigt att ett 

etiskt övervägande eller godkännande av etisk kommitté har genomförts vid studierna (Polit & 



10 
 

Beck 2017). Samtliga artiklar som användes var godkända av en etisk kommitté. Samtliga 

artiklars resultat ska presenteras, både positiva och negativa (Polit & Beck 2017). Förförståelse 

och kunskap inom ämnet finns. För att resultatet ska presenteras utan förvrängning 

eftersträvades att åsidosätta denna förförståelse och kunskap. 
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Resultat 

Resultatet baserades utifrån tretton stycken vetenskapliga artiklar, som samtliga presenteras i 

artikelmatris (bilaga 1). Artiklarnas fördelning var fem stycken av kvalitativ metod, fem stycken 

av kvantitativ metod samt tre stycken av mixad metod. Efter analys av data fördelades resultatet 

i fyra stycken huvudkategorier och fem stycken underkategorier. De fyra huvudkategorierna 

var arbetsmiljö, kunskap, kommunikation och attityder. Till huvudkategorin arbetsmiljö 

framkom tre stycken underkategorier – samarbete, tid och bemanning samt riktlinjer. Till 

huvudkategorin kommunikation framkom två stycken underkategorier, sjuksköterskan samt 

patienten. En översikt av litteraturstudiens huvud- och underkategorier presenteras i figur 1.  

  

 

Figur 1. Översikt av resultatets huvud- och underkategorier. 

  

Arbetsmiljö 

Huvudkategorin arbetsmiljö sammanställdes av information från elva stycken artiklar. Av dem 

var en stycken av kvantitativ metod, åtta stycken av kvalitativ metod och två stycken av mixad 

metod. Huvudkategorin arbetsmiljö består av tre underkategorier. Underkategorierna är tid och 

bemanning, samarbete samt riktlinjer. 

Samarbete 

Underkategorin samarbete sammanställdes av information från åtta stycken artiklar. Av dem 

var fem stycken av kvalitativ metod och tre stycken av mixad metod. 

It is very important to think and work as a team for pain management, it is very 

important for patients’ comfort. Our activities for pain management can not be 

separated from others, because we work in a team, and our work quality for pain 

management depends on others’ work. (Rejeh et al. 2008, ss. 472) 

Att samarbeta i team tillsammans med läkare ansågs vara en avgörande faktor för att främja 

god handläggning av postoperativ smärta (Rejeh et al. 2008). Sjuksköterskorna upplevde dock 

att en obalans i maktstrukturen fanns mellan yrkeskategorierna, vilket gjorde det svårt att 
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upprätthålla ett gott samarbete (Schroeder et al. 2016). Obalansen kretsade kring att det är 

läkaren som styr smärthandläggningen (Aziato & Adejumo 2014; Shoqirat 2015), där 

sjuksköterskans åsikt inte uppskattades (Abdalrahim et al. 2010; Aziato & Adejumo 2014; 

Shoqirat 2015; Mezdrzycka-Daz Browska et al. 2016) och att sjuksköterskan endast 

förväntades utföra vad läkaren ordinerat (Abdalrahim et al. 2010; Shoqirat 2015). 

Sjuksköterskorna noterade att patienter var medvetna om denna obalans, de följde läkarnas 

order men ignorerade sjuksköterskornas råd (Shoqirat 2015) och att patienterna endast talade 

med läkare om sin smärta, inte sjuksköterskor (Mezdrzycka-Daz Browska et al. 2016). Detta 

påverkade smärthandläggningen negativt (Rejeh et al. 2008; Shoqirat 2015), vilket bidrog till 

att sjuksköterskorna uppgav en känsla av maktlöshet (Shoqirat 2015). 

Ytterligare ett hinder för god smärthandläggning var att läkaren inte fanns tillgänglig på 

avdelningen (Aziato & Adejumo 2014), samt avsaknaden av fullgoda ordinationer av 

läkemedel (Abdalrahim et al. 2010; Rantala et al. 2014). En uppfattning var att läkare var 

motvilliga att ge ordinationer på smärtlindring (Rantala et al. 2014; Mezdrzycka-Daz Browska 

et al. 2016) på grund av de risker och problem som de ansåg kunde uppstå vid överdosering 

(Abdalrahim et al. 2010; Mezdrzycka-Daz Browska et al. 2016) i synnerhet gällande äldre 

patienter (Mezdrzycka-Daz Browska et al. 2016). 

En främjande faktor ansågs av sjuksköterskorna vara att skapa en god relation med läkare, då 

en ömsesidig respekt yrkesgrupperna emellan bidrog till att läkare lyssnade på sjuksköterskans 

bedömning (Rejeh et al. 2008). 

Ytterligare en främjande faktor för handläggning av smärta uppgavs vara tillgång till hjälp med 

konsultation från smärtexperter (Leegard et al. 2011), något som sjuksköterskorna önskade 

skulle finnas i större utsträckning på sjukhusen (Abdalrahim et al. 2010; Rantala et al. 2014). 

Tid och bemanning 

Underkategorin tid och bemanning sammanställdes av information från sex stycken artiklar. Av 

dem var fyra stycken av kvalitativ metod och två stycken mixad metod. 

Tidsbrist till följd av låg bemanning och stort antal patienter per sjuksköterska angavs som 

hindrande faktorer till handläggningen av postoperativ smärta (Rejeh et al. 2008; Abdalrahim 

et al. 2010; Rantala et al. 2014). En avgörande faktor till god smärthandläggning ansågs vara 

att tid till kommunikation med patienten fanns (Rejeh et al. 2008), men det stora antalet 

patienter hindrade sjuksköterskorna från att ägna tid åt bedömning och behandling av 

patienternas smärta (Rejeh et al. 2008; Abdalrahim et al. 2010; Aziato & Adejumo 2014; 

Shoqirat 2015; Mezdrzycka-Daz Browska et al. 2016). Tidsbristen resulterade i att 

sjuksköterskorna inte upplevde sig ha tid till grundläggande omvårdnad eller icke-

farmakologiska interventioner för att lindra smärtan hos patienter (Abdalrahim et al. 2010; 

Aziato & Adejumo 2014). 

Sjuksköterskorna angav att den höga arbetsbelastningen gjorde dem för utmattade för att 

engagera sig i patienternas smärtlindring (Shoqirat 2015) och att de därför hade en dålig 

uppfattning kring patienternas upplevda smärta (Rantala et al. 2014; Mezdrzycka-Daz Browska 

et al. 2016). Tiden gick istället åt till att svara på telefonsamtal, leta efter utrustning, läkemedel 

och svara på larm från andra patienter (Rejeh et al. 2008; Aziato & Adejumo 2014). 
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Tidsbristen gjorde att sjuksköterskorna inte alltid hade tid att förklara planen kring 

handläggning av smärta för patientens närstående (Shoqirat 2015). Sjuksköterskorna fick ibland 

utstå verbala påhopp från närstående i samband med detta (Shoqirat 2015), vilket gjorde att 

sjuksköterskorna upplevde att närstående då kunde bidra till en hotfull stämning på avdelningen 

(Abdalrahim et al. 2010). Genom att närstående till patienter kunde röra sig fritt på avdelningen 

kände sig sjuksköterskorna ibland jagade (Shoqirat 2015) och de närstående kunde vara ett 

bidragande störningsmoment i arbetsrutinerna (Abdalrahim et al. 2010).  

Riktlinjer 

Underkategorin riktlinjer sammanställdes av information från fyra stycken artiklar. Av dem var 

tre stycken av kvalitativ metod och en stycken av mixad metod. 

Ett hinder till smärthandläggning ansågs vara sjukhusets avsaknad av riktlinjer (Rejeh et al. 

2008; Abdalrahim et al. 2010; Aziato & Adejumo 2014). Genom implementering av 

standardiserade bedömningsinstrument för smärta ansåg sjuksköterskorna att de kunde få mer 

korrekt information från patienterna, vilket de värderade högt (Abdalrahim et al. 2010). 

Organisationens avsaknad av standardiserade bedömningsinstrument och rutiner kring 

handläggning (Abdalrahim et al. 2010; Aziato & Adejumo 2014; Mezdrzycka-Daz Browska et 

al. 2016) upplevdes därför som ett hinder för god handläggning av postoperativ smärta 

(Abdalrahim et al. 2010; Aziato & Adejumo 2014). 

Kunskap 

Huvudkategorin kunskap sammanställdes av information från tio stycken artiklar. Av dem var 

fem stycken av kvantitativ metod, fyra stycken av kvalitativ metod och en av mixad metod. 

In order for the nurse to be a better comforter, he/she must improve his/her 

knowledge, and advance braveness and self-esteem. (Rejeh et al. 2008, ss 472).  

Kunskap ansågs vara en essentiell faktor i handläggningen av smärta (Rejeh et al. 2008; 

Schroeder et al. 2016). Enligt Vickers et al. (2014) ansåg majoriteten av sjuksköterskorna själva 

att deras teoretiska kunskaper kring smärta var god. Enligt Abdalrahim et al. (2011) och Vickers 

et al. (2014) uppvisade sjuksköterskor brister vid teoretiska kunskapstest. 

Kunskap gällande smärta ansågs också kunna skapas genom klinisk erfarenhet (Rejeh et al. 

2008; Abdalrahim et al. 2010; Aziato & Adejumo 2014; Schroeder et.al 2016). Enligt 

Abdalrahim et al. (2011) sågs dock ingen korrelation mellan klinisk erfarenhet och bättre 

resultat på kunskapstest. Enligt Carlson (2009) och Schroeder et al. (2016) bedömdes 

sjuksköterskor ha svårt att omvandla teoretisk kunskap till användning av kunskapen i 

praktiken. 

Enligt Rejeh et al. (2008) och Schroeder et al. (2016) anser sjuksköterskorna att ytterligare 

utbildningar kring smärta, utöver sjuksköterskans grundutbildning, behövs för att stärka 

kompetensen. Utbildning kring bedömning och handläggning av postoperativ smärta ökade 

sjuksköterskans teoretiska kunskapsnivå (Wickström-Ene et al. 2008; Abdalrahim et al. 2011; 

Schroeder et al. 2016). Vid ökad teoretisk kunskap förbättrades sjuksköterskornas attityd till 

användandet av smärtbedömningsinstrument (Carlson 2009; Abdalrahim et al. 2011). 

Sjuksköterskor som regelbundet inhämtade information från vetenskapliga tidskrifter och hade 

tillgång till fakta genom internet var mer benägna att använda smärtbedömningsinstrument och 

tro på patientens rapportering av smärta (Carlson 2009). Den ökade kunskapen bidrog också till 
en upplevelse av att vara kompetent (Rejeh et al. 2008). Detta inverkade främjande för 
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handläggningen av smärta (Taylor et al. 2017) och sjuksköterskorna värdesatte detta (Rejeh et 

al. 2008). 

Enligt Wickström-Ene et al. (2008) visade enkäten att sjuksköterskornas teoretiska 

kunskapsnivå inte markant påverkade smärtbedömningen. Sjuksköterskorna tenderade att 

överskatta mild rapporterad smärta, och underskattade måttlig till svår rapporterad smärta. 

Wickström-Ene et al. (2008) bedömde även att sjuksköterskor tenderade att underskatta 

kvinnors rapporterade smärtnivå. 

Gällande farmakologisk kunskap så uppvisade sjuksköterskorna kunskapsbrist kring 

användningen av analgetika (Abdalrahim et al. 2011; Vickers et al. 2014). Även om kunskap 

fanns kring vikten av kontinuerlig administrering av analgetika för att uppnå effektiv 

smärtbehandling (Aziato & Adejumo 2014), var sjuksköterskor var av uppfattningen att det 

förelåg risk för beroende om patienter mottog analgetika dygnet runt (Abdalrahim et al. 2010; 

Abdalrahim et al. 2011; Vickers et al. 2014; Shoqirat 2015). Enligt Vickers et al. (2014) visade 

enkäten att det fanns kunskapsbrist och rädslor kring att patienter som behandlades med 

analgetika skulle utveckla andningsdepression. Det fanns även en uppfattning om att patienten 

skulle uppleva smärta innan nästa dos kunde ges (Schroeder et al. 2016). 

Färre än hälften av sjuksköterskorna var kapabla till att administrera rätt mängd analgetika till 

patienter vid en utvald nivå av smärta (Vickers et al. 2014). 

Kommunikation 

Huvudkategorin kommunikation sammanställdes av information från tio stycken artiklar. Av 

dem var två stycken av kvantitativ metod, fem stycken av kvalitativ metod och tre av mixad 

metod. Huvudkategorin kommunikation består av två underkategorier. Underkategorierna är  

sjuksköterskan samt patienten.  

Sjuksköterskan 

Underkategorin sjuksköterskan sammanställdes av information från åtta stycken artiklar. Av 

dem var två stycken av kvantitativ metod, fyra stycken av kvalitativ metod och två stycken av 

mixad metod. 

En främjande faktor för god handläggning av postoperativ smärta ansågs vara en fungerande 

relation mellan sjuksköterska och patient (Rejeh et al. 2008; Leegard et al. 2011). För att uppnå 

denna goda relation menar sjuksköterskorna att en öppen kommunikation kring smärtan 

krävdes (Rejeh et al. 2008; Abdalrahim et al. 2010). För att öka patientens förståelse användes 

bredare termer för att främja kommunikationen, som ‘muskelspänning’ och ‘obehagskänsla i 

muskler’ istället för att endast fokusera på smärta (Leegard et al. 2011). 

Genom erfarenhet menar sjuksköterskorna att de lärt sig att inte bara lyssna på den verbala 

kommunikationen (Rejeh et al. 2008; Aziato & Adejumo 2014; Schroeder et al. 2016). Genom 

observationer noterade sjuksköterskor icke-verbala uttryck hos patienten, som kroppsspråk och 

ansiktsuttryck, som kännetecknade smärta (Abdalrahim et al. 2010; Aziato & Adejumo 2014). 

Bristande dokumentation om patientens smärta och vilka behandlingar som utförts ansågs vara 

ett hinder i kommunikationen mellan sjuksköterskor, vilket inverkade negativt på 

handläggningen av smärta (Wickström-Ene et al. 2008; Abdalrahim et al. 2010; Rantala et al. 

2014) och minskade sannolikheten att administrera smärtlindring till patient (Wickström-Ene 

et al. 2008). Dokumentation och omvårdnadsplan gällande smärthandläggning saknades i en 

stor andel patientjournaler (Abdalrahim et al. 2011). 
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Patienten 

Underkategorin patienten sammanställdes av information från sju stycken artiklar. Av dem var 

fem stycken av kvalitativ metod och två stycken av mixad metod. 

Sjuksköterskorna identifierade patientrelaterade faktorer som påverkade kommunikationen 

gällande smärta. Sjukdomstillstånd som involverade kognitiv nedsättning och nedsatt hörsel 

identifierades som hinder (Rantala et al. 2014). Även språkskillnader, religion och kultur 

identifierades som hinder för god handläggning av postoperativ smärta. Sjuksköterskorna 

upplevde att patienter från vissa kulturer inte kommunicerade och uttryckte sin smärta. De 

upplevde att patienterna istället försökte uthärda sin smärta så länge som möjligt, då deras 

kulturella tro ansåg att smärta efter kirurgiska ingrepp var nödvändigt (Leegard et al. 2011). 

Faktorer relaterade till patientens individuella upplevelse av, och uttryck för, smärta kunde vara 

en barriär för kommunikationen och handläggningen (Aziato & Adejumo 2014). Patientens 

ålder ansågs ha inflytande på handläggningen av smärta (Leegard et al. 2011; Mezdrzycka-Daz 

Browska et al. 2016). Sjuksköterskornas uppfattning var att yngre patienter hade lägre 

smärttröskel (Aziato & Adejumo 2014), medan äldre patienter hade svårare att förmedla smärta 

(Mezdrzycka-Daz Browska et al. 2016). Det noterades även att äldre patienter i större 

utsträckning förnekade smärta (Aziato & Adejumo 2014; Rantala et.al 2014), då patienten inte 

ville störa läkaren eller sjuksköterskan i onödan (Rantala et al. 2014). Leegard et al. (2011) 

beskriver att sjuksköterskorna uttryckte att patienten behövde informeras av vikten att 

kommunicera förekomsten av smärta, så att sjuksköterskorna kunde förebygga smärtan i tid. 

Ytterligare en individuell faktor som kunde påverka var patientens humör, där aggressivitet 

kunde vara uttryck för smärta, vilket gjorde sjuksköterskan nervös (Abdalrahim et al. 2010). 

Sjuksköterskorna noterade att patienterna kommunicerade en varierande smärtbild beroende på 

om närstående var närvarande eller inte (Abdalrahim et al. 2010). Närstående fick patienten att 

fokusera mer på sin smärta (Abdalrahim et al. 2010), vilket enligt sjuksköterskorna kunde vara 

ett bidragande hinder i handläggningen av postoperativ smärta (Abdalrahim et al. 2010; 

Shoqirat 2015).  

 

Attityder 

Huvudkategorin attityder sammanställdes av information från sju stycken artiklar. Av dem var 

två stycken av kvantitativ metod, tre stycken av kvalitativ metod och två stycken av mixad 

metod. 

Sjuksköterskans egna attityder och värderingar kunde verka främjande för handläggningen av 

postoperativ smärta (Taylor et al. 2017). Sjuksköterskor som själva genomgått kirurgiska 

ingrepp sympatiserade med patienterna, vilket gjorde att de prioriterade handläggningen av 

patienternas smärta (Abdalrahim et al. 2010; Aziato & Adejumo 2014). De sjuksköterskor som 

var engagerade i handläggningen av smärta gjorde det på grund av sin respekt för patienters 

rättigheter (Rejeh et al. 2008; Abdalrahim et al. 2010), och sitt eget samvete (Rejeh et al. 2008). 

De påtalade även vikten av att lyssna på varje patients rapportering av smärta (Aziato & 

Adejumo 2014), eftersom smärtupplevelsen är subjektiv och varje patient reagerar olika 

(Abdalrahim et al. 2010). 

Trivialisering av patientens smärtupplevelse och bristande empati för patienten var ett hinder 
till smärthandläggning (Carlson 2009; Aziato & Adejumo 2014; Rantala et al. 2014; 
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Mezdrzycka-Daz Browska et al. 2016). Sjuksköterskor uppgav att de inte ansåg 

smärthandläggning som en prioritet, de ansåg att deras jobb endast var att administrera 

ordinerade läkemedel (Aziato & Adejumo 2014).  
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Diskussion 

Syftet med litteraturstudien var att belysa faktorer som kan inverka på sjuksköterskans 

handläggning av postoperativ smärta. Resultatdiskussionen innehåller huvudkategorin 

arbetsmiljö med tillhörande underkategorier tid och bemanning, samarbete, riktlinjer, 

huvudkategorin kunskap, huvudkategorin kommunikation med underkategorier sjuksköterskan 

och patienten, och huvudkategorin attityder. Diskussionen inleds med delar ur resultatet, och 

åtföljs konsekvent av ytterligare vetenskap. 

Resultatdiskussion 

Arbetsmiljö: Tidsbrist var en hindrande faktor som bidrog till att sjuksköterskor inte hann med 

bedömning och handläggning av smärta, arbetsbelastningen gjorde att sjuksköterskor kände sig 

för utmattade för att engagera sig i handläggningen av smärta. En viktig faktor som främjade 

handläggningen av smärta var samarbete i team. Sjuksköterskor upplevde en känsla av 

maktlöshet på grund av maktbalansen mellan läkare och sjuksköterska. Sjuksköterskor 

upplevde även att organisationens riktlinjer och rutiner begränsade deras arbete. 

Tidsbrist som en hindrande faktor styrks av Tapp och Kropp (2005) som angav tidsbrist som 

ett hinder för god handläggning av smärta. Sjuksköterskor upplevde att avdelningen var 

underbemannad, särskilt under vissa utsatta tider av arbetspasset, vilket gjorde att de inte hann 

med att handlägga smärta korrekt (Tapp & Kropp 2005). Manias et al. (2005) beskriver att 

sjuksköterskor, istället för att handlägga smärta, ofta fick avbryta sitt arbete för att svara på 

telefonsamtal eller förflytta patienter mellan avdelningar. 

Avsaknaden av läkare på avdelningen bekräftades vara ett hinder i handläggningen av smärta 

även i andra studier (Manias et al. 2005; Lancaster et al. 2015). Läkare befann sig ofta i 

operationssalen, och avsaknaden av ordination på smärtlindring gjorde att handläggningen av 

smärta försenades (Manias et al. 2005). Enligt Powell och Davies (2012) blev handläggningen 

av smärta förenklad när sjukhusets ledning gav sjuksköterskorna större befogenhet att 

administrera analgetika.   

 Enligt Thomas et al. (2003) ansåg både sjuksköterskor och läkare att samarbetet inom sin egen 

yrkesprofession var god. Läkare ansåg att samarbetet med sjuksköterskor var av god kvalitet, 

sjuksköterskor ansåg däremot att samarbetet med läkare var av låg kvalitet (Thomas et al. 2003; 

Lingard et al. 2012). Läkare såg sig själva som beslutsfattare gällande patientens behandling. 

Sjuksköterskors upplevelse var att läkare ansåg sig stå högre i grad än sjuksköterskor (Lancaster 

et al. 2015), vilket gjorde dem motvilliga till ett samarbete (Powell & Davies 2012; Lancaster 

et al. 2015). Detta styrker resultatet som framkommit i litteraturstudien. 

 Sjuksköterskor uttryckte det som att läkare inte lyssnade på deras åsikter eller litade på deras 

kunskaper (Powell & Davies 2012), och beskrev samarbetet som ett konstant krig i 

uppförsbacke där sjuksköterskor behövde förbereda sina argument inför en diskussion med 

läkare (Churchman & Doherty 2010). Sjuksköterskor angav att de kände sig mer bekväma i att 

ifrågasätta läkare om det fanns organisatoriska riktlinjer som de kunde stödja sig mot 

(Churchman & Doherty 2010). Genom utbildning och träning i att kommunicera mellan 

yrkeskategorierna skulle läkare och sjuksköterskors attityder till att samarbeta med varandra 

kunna förbättras (McCaffrey et al. 2012). 

Kunskap:  Kunskap ansågs vara av stor vikt vid handläggning av smärta, sjuksköterskornas 
kunskapsnivå visade på brister. Sjuksköterskor hade svårt att använda sin teoretiska kunskap i 

praktiken. Ökad teoretisk kunskap bidrog till förbättrad attityd till smärtbedömningsinstrument. 
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Sjuksköterskorna underskattade måttlig till svår rapporterad smärta, de underskattade även i 

större utsträckning kvinnors rapporterade smärta. Den tydligaste kunskapsbristen låg i 

sjuksköterskornas farmakologiska kunskaper, både gällande risk för biverkningar och kunskap 

kring administrering. 

Bristande kunskaper gällande handläggning av smärta visas i ett flertal studier, vilket styrker 

litteraturstudiens resultat. I en review av Chow och Chan (2014) visas att 

sjuksköterskestudenter besitter undermålig kunskap gällande handläggning av smärta. 

Enligt Zou et al. (2017) varierar sjuksköterskornas kunskapsnivå mellan 25–65% på 

kunskapstest, där de anser att sjuksköterskorna då saknar grundläggande kunskap kring 

handläggning av smärta. Låg kunskapsnivå uppvisas i ett flertal studier från Kina, Saudiarabien 

och Turkiet (Thurayya et al.  2014; Ekim & Ocakci 2012; Yildirim et al. 2008). Moceri och 

Drevdahl (2014) studie gjord på sjuksköterskor i USA uppvisar en högre procentsats i 

kunskapstestet gällande handläggning av smärta. Studien visade dock att sjuksköterskorna hade 

bristande farmakologisk kunskap. Detta överensstämmer med resultatet som framkom i 

litteraturstudien. 

 Enligt King (2004) uppvisar sjuksköterskorna kunskapsbrist gällande farmakologi, men 

sjuksköterskorna var medvetna om bristerna och önskade mer utbildning inom ämnet. 

Kunskapsbristen medförde att sjuksköterskorna inte kände sig självsäkra vid hantering av 

läkemedel (King 2004).  

 Gällande sjuksköterskornas tendens att underskatta patienternas smärta så styrks 

litteraturstudiens resultat ytterligare av att Alemdar och Aktas (2014) och Sloman et al. (2005) 

visar liknande resultat, där sjuksköterskornas medelvärde av smärtbedömningen var lägre än 

medelvärdet som rapporterades av patienterna. 

Kommunikation: En essentiell faktor för handläggning av smärta var kommunikation mellan 

sjuksköterska och patient. Kommunikationen kunde vara av verbal eller icke-verbal karaktär, 

där en främjande faktor var sjuksköterskans erfarenhet. Hinder som identifierades relaterat till 

kommunikationsförmåga var språkskillnader och kulturella aspekter. Patientens ålder var även 

det en relaterad faktor, då äldre patienter upplevdes ovilliga att störa vårdpersonal med sin 

smärta. Bristfällig dokumentation ansågs vara en hindrande faktor för kommunikation mellan 

sjuksköterskor. 

 Vikten av god kommunikation bekräftas av Miles (2008) som påvisar att bristfällig 

kommunikation mellan sjuksköterska och patient inverkade som en hindrande faktor till 

handläggningen av smärta. Problemet kring kommunikation grundas enligt O’Halloran (2010) 

i att sjuksköterskor inte var försedda med den kunskap eller de verktyg som behövs för att 

främja god kommunikation. Detta gällde särskilt vid kommunikation med patienter som hade 

verbala svårigheter att yttra sig kring sitt mående. 

 Hos patienter med kognitiv nedsättning finns risk för underbehandling av smärta om inte den 

icke-verbala kommunikationen beaktas (Herr 2011), och Miles (2008) menar att 

sjuksköterskans erfarenhet av postoperativ handläggning visades inverka främjande på 

förmågan att kunna tolka icke-verbal kommunikation. Herr (2011) menar att den icke-verbala 

kommunikationen hos patienter med kognitiv nedsättning förekommer på samma sätt som hos 

friska patienter, vilket Dihle et al. (2006) noterar att sjuksköterskor hade förmågan att tolka 

genom patientens kroppsspråk. 

 Kultur som faktor styrks även av Juarez et al. (1998) som beskriver att kultur kan vara en 

bidragande hindrande faktor till handläggningen av smärta. Genom sin starka kultur hade 

patienter växt upp med uppfattningen att smärta var något som skulle genomlidas utan 
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klagomål. Juarez et al. (1998) fortsätter beskriva att patienter istället vänder sig till Gud för 

hjälp med att hantera sin smärta. 

 Enligt Ekdahl et al. (2009) framkom att äldre patienter hade samma behov som yngre patienter 

av att kommunicera med sjuksköterskor om sin hälsa och sina symtom. En anledning till att 

äldre patienter inte kommunicerade kring sin smärta var att de uppmärksammade den stressiga 

miljön på avdelningen. De ville då inte störa personal med sina bekymmer. 

 Bristande dokumentation var ett förekommande hinder som styrks enligt Abdalrahim et al. 

(2008). Den bristfälliga dokumentationen gjorde att det saknades uppgifter kring smärtans 

lokalisation, intensitet samt behandling som utförts (Abdalrahim 2008). Berry och Dahl (2000) 

föreslår att dokumentation av patientens smärta bör finnas tillgänglig för personal. Detta för att 

optimera en god handläggning gällande smärta. En motsägelse till det beskriver Karlsen et al. 

(2015), som påvisar att bristfällig dokumentation inte resulterade i sämre smärthandläggning 

eller högre smärtnivåer hos patienten. 

 Enligt Dihle et al. (2006) förekommer bortfall i kommunikation mellan sjuksköterskor vid 

handläggning av smärta, sjuksköterskor tenderade uttrycka att de utfört arbetsuppgifter när de 

i själva verket inte gjort det. Efter implementering av kommunikationsverktyget SBAR 

identifierade Woodhall et al. (2008) förbättringar i kommunikation mellan vårdpersonal. 

Attityder: Sjuksköterskans egen attityd kunde verka som en främjande eller som en hindrande 

faktor för handläggning av postoperativ smärta. Egen erfarenhet av kirurgi gjorde att 

sjuksköterskan prioriterade handläggning av smärta i större utsträckning, enligt de själva på 

grund av respekt för patienten samt för sitt eget samvetes skull. Bristande empati och 

trivialisering av patienters smärta var hindrande faktorer för handläggning av smärta. 

Olika attityder och inställningar till smärthandläggning som styrker litteraturstudiens resultat 

har rapporterats i tidigare studier. Enligt Kim et al. (2005) har sjuksköterskans egna erfarenheter 

inverkan på handläggningen av smärta. Sjuksköterskor som själva genomgått kirurgiska 

ingrepp ansåg att handläggningen av smärta var något som skulle prioriteras (Kim et al. 2005). 

Sjuksköterskor som ansåg att handläggningen av smärta var en viktig arbetsuppgift integrerade 

bedömning och behandling av smärta i sina dagliga rutiner (Richards & Hubbert 2007). 

Sjuksköterskornas attityd grundade sig i patientens egna subjektiva upplevelse av smärta, att 

det endast är patienten som kan avgöra om denne upplever smärta eller inte (Kim et al. 2005). 

Denna syn på patienten är enligt Slade et al. (2009) en grundförutsättning för att skapa en 

relation som präglas av tillförlitlighet och respekt mellan sjuksköterska och patient. 

 I litteraturstudiens resultat visas delade attityder till handläggningen av smärta, vilket också 

ses i andra studier. Richards och Hubbert (2007) beskriver att sjuksköterskor var av åsikten att 

handläggning av smärta inte var deras primära arbetsuppgift, istället prioriterades andra 

arbetsuppgifter framför handläggningen av smärta, som rond med läkare och såromläggningar 

Manias et al. (2005). 

 Enligt Pretorius et al. (2015) ansåg majoriteten av sjuksköterskor att patienten inte 

nödvändigtvis hade rätt till en helt smärtfri upplevelse. Richards & Hubbert (2007) beskriver 

att sjuksköterskor upplevde svårigheter med att åsidosätta sina egna åsikter och faktiskt lyssna 

på patientens egen upplevelse. Dihle et al. (2006) noterade att sjuksköterskor lyssnade på vad 

patienten sa - men agerade sedan inte därefter. Manias et al. (2005) beskriver problemet som 

att denna typ av trivialisering gör att sjuksköterskan förminskade patientens upplevelse. 

 Attityden kan bli problematisk då Idvall et al. (2008) beskriver att patienterna upplever sig stå 

i en beroendeställning till sjuksköterskan. Enligt Rejeh et al. (2010) anger patienter en känsla 
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av inre konflikt då de själva upplevde smärta - samtidigt som sjuksköterskan inte trodde på 

deras upplevelse, eller inte agerade efter deras rapportering. 

Metoddiskussion 

Denna litteraturstudie genomfördes genom att följa Polit och Beck (2017) arbetsmodell i nio 

steg. De nio stegen utgjorde en vägledning som gjorde arbetsprocessen enkel att genomföra på 

ett systematiskt sätt. Totalt bearbetades tretton artiklar som ansågs svara mot valt syfte. Av dem 

var sex kvantitativa artiklar, fem kvalitativa artiklar samt två artiklar av mixad metod. 

Litteraturstudien anses anta fler dimensioner när både kvalitativa och kvantitativa artiklar 

används. Artiklar gjorda efter kvantitativ design gav en statistisk översikt, bredd och specificitet 

kring ämnet. Artiklar gjorda efter kvalitativ design gav mer ingående beskrivning och en 

djupare förståelse kring sjuksköterskornas upplevelse. Från de kvalitativa artiklarna användes 

även citat från deltagande sjuksköterskor till litteraturstudiens resultat. Citat som användes i 

litteraturstudiens resultat valdes att ej översättas från originalspråket engelska. Detta medförde 

att ingen felaktig språktolkning förekom, och gav därför resultatet ökad trovärdighet. 

 Valda databaser var CINAHL samt PubMed, då de rekommenderas enligt Polit och Beck 

(2017) vid omvårdnadsforskning. Sökorden som efter studiens syfte var “Pain, postoperative”, 

“management” samt “nurs*” i PubMed. I CINAHL användes sökorden “Postoperative pain”, 

“management” och “nurs*”. Sökordet nurs* lades till vid sökning i båda databaser för att 

precisera sökningen ytterligare efter valda inklusionskriterier. 

 Som tidsintervall valdes först årtalen 2013–2017, då detta inte genererade tillräckligt många 

artiklar ur ett sjuksköterskeperspektiv utökades sökningen till att gälla årtalen 2008–2017. 

Tidsintervallet kan anses vara en svaghet. Majoriteten av artiklarna som bearbetats är dock 

mindre än fem år gamla, vilket anses ge trovärdighet och relevans till resultatet. 

 De valda artiklarnas studier är genomförda i Jordanien, Iran, Ghana, USA, Kanada, Irland, 

Polen, Finland och Sverige, vilket anses ge en geografiskt global översikt då material från olika 

världsdelar har analyserats. De mest informationstäta artiklarna i litteraturstudien är 

genomförda i länder där hierarki och obalans i maktstruktur mellan yrkeskategorier fortfarande 

kan vara ett tydligt problem, vilket kan ha påverkat resultatet. 
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Klinisk betydelse 

Litteraturstudiens resultat belyser vikten av att identifiera faktorer som kan inverka på 

sjuksköterskans handläggning av postoperativ smärta. Genom att identifiera faktorer, både 

främjande och hindrande, ges underlag för hur sjuksköterskan och organisationen i framtiden 

kan utveckla förbättringsstrategier för att minska förekomsten av postoperativ smärta. Tidsbrist 

och underbemanning kan vara ett hinder för handläggningen av smärta, trots förekomst av 

kunskap om smärta hos sjuksköterskor, varför det borde ligga i organisationens intresse att 

minimera antalet patienter per sjuksköterska. Riktlinjer uppgavs vara ett hinder. Detta hinder 

kan minimeras genom att avdelningen har PM-grupper vars uppgift är att kontinuerligt 

uppdatera riktlinjer på samtliga arbetsmoment som rör avdelningen. Genom att organisationen 

främjar ett öppet arbetsklimat mellan yrkeskategorier kan insikten för varandras kunskap ökas. 

Ett ökat samarbete mellan yrkeskategorier kan bidra till minskad förekomst av postoperativ 

smärta. Dokumentation är en viktig kommunikationsväg för yrkeskategorier emellan, för att 

minimera eventuella missuppfattningar vid dokumentation bör det läggas vikt på att det finns 

struktur och ett gemensamt ansvar till att det genomförs korrekt. Här kan användningen av 

SBAR som kommunikationsverktyg vid all sorts kommunikation mellan yrkesgrupper och 

kollegor skapa ett bättre kommunikationsklimat. 

Förslag till fortsatt forskning 

Observationer som gjordes är att forskningsområdet inte på något sätt är nytt. Trots detta är 

förekomsten av postoperativ smärta fortfarande ett problem. Mer forskning skulle behövas 

inom området för tid- och bemanningsbrist. Har ökad bemanning någon effekt på 

handläggningen av postoperativ smärta, samt förekomsten av patientupplevd smärta? Genom 

fortsatt forskning inom nämnda områden finns möjligheten att fastställa om tidsbrist är det 

egentliga problemet för handläggning av postoperativ smärta. Här kan både kvalitativa och 

kvantitativa studier ge svar på frågan, där upplevelsen av ökad bemanning kan undersökas hos 

både sjuksköterskor och patienter. 

 

Litteraturstudien visar att sjuksköterskor besitter viss kunskap, men har svårt att omvandla den 

teoretiska kunskapen till användning i praktiken. Förslag till fortsatt forskning är att undersöka 

om sjuksköterskor, genom scenarioträning och diskussion av patientfall tillsammans med 

ansvarig läkare, skulle kunna ge ett bättre kliniskt utövande och optimering av handläggning av 

postoperativ smärta.  

 

Intressant vidare forskning skulle även vara hur nyutbildade sjuksköterskors kunskap om 

handläggning av postoperativ smärta påverkas om grundutbildningen bestod av praktiska 

kliniska examinationer gentemot det traditionella teoretiska examinationssättet.  

 

Slutsats 

Ur litteraturstudiens resultat framkommer att tid- och resursbrist är ett återkommande problem. 

Sjuksköterskor upplever att de inte har resurser eller tid att handlägga postoperativ smärta på 

ett korrekt sätt. Hinder finns mellan yrkeskategorierna. Bristande samarbete leder till 
otillräcklig handläggning av postoperativ smärta, där följden blir ett lidande för patienter. 

Kunskap och kommunikation ansågs vara viktiga faktorer i handläggningen av postoperativ 
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smärta. God kommunikation mellan sjuksköterska och patient kan ha stor inverkan på 

handläggningen av postoperativ smärta, där sjuksköterskors engagemang och attityd kunde 

inverka både som främjande eller hindrande faktor. Sjuksköterskans uppgift bör vara att 

patienten är informerad om behandlingsalternativ och varför smärta bör åtgärdas. I 

litteraturstudien uppvisas brister i sjuksköterskans kunskap kring smärta, något som bör 

åtgärdas för att sjuksköterskan i sin tur ska kunna utbilda patienten kring dennes smärta på ett 

korrekt sätt. I kommunikationen yrkeskategorier emellan visade sig dokumentation vara ett 

hinder. Korrekt dokumentation kring omvårdnad är inte bara något som kan främja 

handläggningen av smärta - utan också något som sjuksköterskan är ålagd att utföra av gällande 

lagar. 
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Bilaga 1. Artikelmatris 

 

Författare och År Titel och syfte Syfte Metod Huvudresultat 

Abdalrahim, M.S.,  

Majali, S.A.,  

Bergbom, I. 

 

2010 

Jordanien 

Jordanian surgical 

nurses’ experiences 

in caring for 

patients with 

postoperative pain 

Att beskriva kirurgiska 

sjuksköterskors upplevelser i 

vården av patienter med 

postoperativ smärta. 

 

Kvalitativ innehållsanalys med 

inspiration av hermeneutik. 

Intervjuer skedde med 12 

strategiskt utvalda sjuksköterskor 

som jobbade på kirurgiska 

vårdavdelningar. 

 

Bortfall: 0 

I intervjuer framkommer att 

sjuksköterskors tidigare erfarenheter 

och förmåga att empatisera med 

patienter påverkade handläggningen av 

smärta. De beskriver även svårigheten 

med att utföra sitt arbete trots avsaknad 

av riktlinjer från sjukhuset, och att 

handläggningen av smärta påverkades 

av tidsbrist och brist på personal. 

Ytterligare faktorer som var bidragande 

faktorer för handläggningen av smärta 

var närståendes oro och fientlighet, 

samt förekomst eller avsaknad av 

samarbete tillsammans med läkare. 

Abdalrahim, M.S.,  

Majali, S.A., Warrén-

Stomberg, M.,  

Bergbom, I. 

 

2011 

Jordanien 

The effect of 

postoperative pain 

management 

program on 

improving nurses’ 

knowledge and 

attitudes toward 

pain 

Att utforska sjuksköterskors 

kännedom om, och attityd till, 

smärta på kirurgisk vårdavdelning 

före och efter implementering av ett 

postoperativt 

smärtbehandlingsprogram. 

Kvantitativ interventionsstudie där 

implementering av ett 

smärtutbildningsprogram 

utvärderades med hjälp av enkäter 

före och efter interventionen. 

Enkäten  bestod av 21 frågor på en 

Likert-skala gällande kunskap och 

attityder kring smärta och 

smärtbehandling. 

 

Samtidigt granskades 

patientjournaler för information 

om sjuksköterskors 

Efter implementering av 

kunskapsprogrammet ökade de 

godkända svaren på enkäten från 45.7% 

till 75%.  

 

Vid granskning av patientjournaler såg 

att smärthandläggningsplaner saknades 

stor utsträckning. 
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smärtbedömning samt 

smärtbehandling före och efter 

implementering. 

 

65 sjuksköterskor på två utvalda 

kirurgiska vårdavdelningar deltog. 

 

Bortfall: 0 

 

Aziato, L.,  

Adejumo, O. 

 

 

2014 

Ghana 

The Ghanaian 

surgical nurse and 

postoperative pain 

management: A 

clinical 

ethnographic 

insight 

Att belysa Ghananska 

sjuksköterskors uppfattningar 

gällande sina patienters 

postoperativa smärta, samt att 

identifiera faktorer som påverkade 

sjuksköterskornas beslut gällande 

smärta på en kirurgisk avdelning. 

 

Kvalitativ metod med etnografisk 

design. 

 

Semistrukturerade intervjuer 

genomfördes med 12 strategiskt 

utvalda sjuksköterskor på kirurgisk 

vårdavdelning. 

 

Bortfall: 0 

Teman som framkom var de 

individuella hos sjuksköterskan - 

dennes eget engagemang kunde båda 

hindra och främja smärtbehandling. 

Organisatoriska faktorer som inverkade 

var tidsbrist, överbeläggningar och 

bristande ansvar inom organisationen. 

Uteblivet samarbete i team mellan 

sjuksköterska och läkare påverkade 

smärtbehandlingen. 

Carlsson, C.L. 

 

2008 

USA 

Use of three 

evidence-based 

postoperative pain 

assessment 

practices by 

registered nurses 

Syftet var att 1) bestämma till 

vilken grad sjuksköterskor som 

vårdar postoperativa patienter 

använder sig av evidensbaserade 

smärtskattningsskalor, och 2) 

Identifiera korrelationen mellan 

användandet av evidensbaserade 

smärtskattningsskalor och 

sjuksköterskornas egenskaper. 

 

Kvantitativ tvärsnittsstudie med 

NPQ enkät. 

 

Två sjukhus valdes ut genom 

bekvämlighetsurval, samtliga 

sjuksköterskor (n=945) som 

vårdade postoperativa patienter på 

sjukhusen valdes ut. 

 

Bortfall: 53% (n=502). 

Studien visade att systematisk 

smärtbedömning med 

smärtskattningsverktyg endast 

användes ibland. 

 

Signifikant korrelation fanns mellan 

antalet källor (böcker, internet, 

kollegor) sjuksköterskorna använde sig 

av för att finna information och 

användandet av systematisk 
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smärtbedömning med 

smärtskattningsverktyg. 

Leegaard, M., Watt-

Watson, J.,  

McGillion, M.,  

Costello, J.,   

Elgie-Watson, J.,  

Partridge, K. 

 

2011 

Kanada 

Nurses’ educational 

needs for pain 

management of 

post-cardiac 

surgery patients 

Syftet med studien var att 

identifiera sjuksköterskors 

kunskapsbehov för att kunna 

förbereda patienter på att hantera 

smärtan före och efter utskrivning 

efter hjärtkirurgi 

Kvalitativ deskriptiv design. 

 

Genom bekvämlighetsurval valdes 

22 sjuksköterskor ut från två 

hjärtkirurgiska vårdavdelningar. 

 

Datainsamlingen skedde i fyra 

fokusgrupper med 

semistrukturerade intervjuer, samt 

ett kompletterande frågeformulär 

utvecklat för studien ifråga. 

 

Bortfall: n=1  

Det framkom att patientens ålder, 

kultur, samt bristande kunskap kring 

smärtlindring och analgetika kunde 

hindra smärthandläggningen.  

Mezdrzycka-Daz 

Browska, W.,  

Daz Browski, S., 

Basinski, A. 

 

2016 

Polen 

Perception of 

barriers to 

postoperative pain 

management in 

elderly patients in 

Polish hospitals - a 

multicentre study 

Syftet med studien var att jämföra 

förekomsten av hindrande faktorer 

till optimal postoperativ 

smärtbehandling hos äldre 

patienter, observerat av 

sjuksköterskor, på ett sjukhus i 

Polen 

Mixad metod med deskriptiv, 

explorativ enkätdesign samt 

kvalitativ innehållsanalys. Enkäten 

utvecklades för studien och 

innehöll 40 frågor om hur ofta 

utvalda hinder förekom i arbetet 

kring smärthandläggning. 

 

Randomiserat urval där 2000 

sjuksköterskor på kirurgiska 

vårdavdelningar deltog i studien. 

 

Bortfall: 19,9% (n=398) 

Fyra huvudteman presenterades i 

resultatet - organisatoriska hinder, 

läkarrelaterade hinder, 

sjuksköterskerelaterade hinder, 

patientrelaterade hinder. 
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Rantala, M.,  

Kankkunen, P.,  

Kvist, T.,  

Hartikainen, S. 

 

 

2014 

Finland 

Barriers to 

postoperative pain 

management in hip 

fracture patients 

with dementia as 

evalueted by 

nursing staff 

Syftet med studien var att 

identifiera de hindrande faktorerna 

till postoperativ smärtbehandling 

för patienter med höftfraktur och 

demenssjukdom. 

Målet var också att identifiera 

sjuksköterskornas förväntningar 

och de hjälpmedel som erbjuds av 

arbetsgivaren för att övervinna 

hindrande faktorer. 

 

 

Mixad metod med en kvantitativ 

tvärsnittsstudie med enkätdesign. 

Som tillägg användes kvalitativa 

open-ended frågor. Enkäten var 

utvecklad för studien och innehöll 

23 frågor på en Likertskala. 

 

Samtliga sjuksköterskor (n=634) 

som jobbade på kirurgiska 

vårdavdelningar vid strategiskt 

utvalda sjukhus mottog enkäten. 

 

Bortfall: 48% (n=303 st). 

I resultatet framkom att de största 

hindren till smärtbehandling var: 

svårigheter till smärtbedömning på 

grund av patientens nedsatta kognitiva 

förmåga, bristande organisatoriska 

resurser, samt tidsbrist.  

Rejeh, N.,  

Mohammadi, A.F.,   

Anoosheh, M.,  

Kazemnejad, A. 

 

 

2008 

Iran 

Barriers to, and 

facilitators of post-

operative pain 

management in 

Iranian nursing: a 

qualitative research 

study. 

Att bestämma iranska 

sjuksköterskors uppfattningar om 

hinder och främjande orsaker som 

påverkar deras handläggning av 

postoperativ smärta. 

Kvalitativ metod med 

semistrukturerade serieintervjuer 

som analyserades med 

innehållsanalys. 

 

26 sjuksköterskor som jobbade på 

kirurgisk vårdavdelning vid tre 

olika sjukhus i Tehran valdes ut 

genom snöbollsurval. 

 

Bortfall: 0 

 

 

De största hindren ansågs av 

sjuksköterskorna vara dålig samverkan 

i team, policys och regler inom 

organisationen, tidsbrist, begränsad 

kommunikation med patienten, och att 

sjuksköterskorna ofta måste ägna tid åt 

andra administrativa sysslor än 

patientens omvårdnad. 

 

En faktor som 

främjade  smärthandläggning var 

utvecklingen av en relation mellan 

sjuksköterska-patient. 

Schroeder, D.L..,  

Hoffman, L.A.,  

Fioravanti, M.,  

Poskus-Medley, D.,  

Enhancing Nurses’ 

pain assessment to 

improve patient 

satisfaction 

Att utveckla en onlineutbildning 

som instruerar sjuksköterskor på 

ortopedisk avdelning till att 

använda smärtbedömning i större 

Mixad metod med pre/posttest-

design. Sjuksköterskor fick 

genomföra en enkät utvecklad för 

studien med kunskapsfrågor 

Implementering av utbildningen ökade 

sjuksköterskors kunskap gällande 

smärtbedömning, sjuksköterskorna ansåg 
att mer utbildning behövdes kring 
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Zullo, T.G.,  

Tuite, P.K. 

 

 

2016 

USA 

utsträckning, samt att utvärdera 

skillnader i sjuksköterskors 

kunskaper före och efter 

interventionen. Syftet var också att 

utvärdera patienternas nöjdhet med 

smärtbehandling efter 

implementeringen av utbildningen. 

 

gällande handläggning av smärta 

innan och efter onlineutbildningen,  

Som komplettering efter 

utbildningen deltog 6 frivilliga 

sjuksköterskor i en fokusgrupp. 

 

Projektet initierades på en 

ortopedisk avdelning i 

Pennsylvania. Samtliga 

sjuksköterskor (n=30) uppmanades 

att delta i studien.  

 

Bortfall: 3% (n=1) i pre-test, 

36,7% (n=11) post-test. 

smärtbedömning och handläggning av 
smärta. 

Shoqirat, N. 

 

 

2015 

Jordanien 

‘We are nurses, they 

are doctors’: 

Barriers to nurses’ 

roles in pain 

management 

following surgery in 

Jordan 

Att utforska hindrande faktorer för 

sjuksköterskors roll i postoperativ 

smärtlindring på kirugisk avdelning 

i Jordanien. 

 

Kvalitativ design med 

fokusgrupper. 

 

25 sjuksköterskor som jobbade på 

kirurgisk vårdavdelning valdes ut 

med bekvämlighetsurval, dessa 

intervjuades med 

semistrukturerade intervjuer i fyra 

fokusgrupper. Intervjufrågorna 

berörde ämnen om förekommande 

hinder för handläggning av smärta, 

samt hur hindren påverkar 

handläggningen av smärta. 

 

Bortfall: 0 

 

Vid intervjuerna framkom att 

sjuksköterskorna upplevde flera hinder 

för handläggningen av smärta. Hinder 

som uppgavs var störningar i 

arbetsmomenten från patient eller 

närstående, tidsbrist, underbemanning 

och en obalans i makt mellan 

sjuksköterska och läkare som 

påverkade samarbetet dem emellan. 
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Taylor, C.Y.,  

Sheu, J.J.,  

Chen, H.S.,  

Glassman, T.,  

Dake, J. 

 

 

2017 

USA 

Predictors of 

nurses’ intentions to 

administer as-

needed opioid 

analgesics for pain 

relief to 

postoperative 

orthopaedic patients 

in the acute care 

setting 

Syftet med studien var att 

bestämma vilka delar av den 

integrerade beteendemodellen som 

kan förutse sjuksköterskans avsikter 

att administrera vid behovs-

analgetika till postoperativa 

ortopedpatienter som upplevde 

smärta. 

Kvantitativ studie med en icke-

experimentell tvärsnittsdesign.  

800 sjuksköterskor valdes ut 

randomiserat för att svara på en 

enkät. Enkäten som användes var 

Integrated Behavioural Model 

(IBM), som användes för att 

bedöma sjuksköterskans avsikter 

att administrera analgetika. 

 

Bortfall: 50,5% (n=396) 

Resultatet visade att statistisk 

signifikans fanns för att 

sjuksköterskans avsikter att 

administrera analgetika påverkades av 

dennes underliggande normativa 

övertygelser och upplevda 

självförmåga. 

Vickers, N.,  

Wright, S.,  

Staines, A. 

 

2014 

Irland 

Surgical nurses in 

teaching hospitals 

in Ireland: 

understanding pain 

Syftet med studien var att 

bestämma lägstanivån gällande 

kunskap och attityder till smärta hos 

sjuksköterskor på tre sjukhus i 

Dublin. 

Kvantitativ deskriptiv 

tvärsnittsstudie med KASRP-enkät 

som innehöll 39 frågor där 

sjuksköterskorna fick uppskatta sin 

egen kunskap och förmåga att 

bedöma smärta. 

 

Som tillägg genomfördes två 

patientfall där sjuksköterskorna 

fick uppskatta smärta samt besluta 

mängd analgetika som skulle ges 

till patienterna. 

 

Samtliga sjuksköterskor (n=180) 

på 16 kirurgavdelningar valdes ut 

via bekvämlighetsurval.  

 

Bortfall: 47,8% (n=89) 

 

Godkänt värde på KASRP-enkäten var 

80% rätt på frågorna. 

Sjuksköterskornas godkända svar 

varierade mellan 41% till 84%, där 

medelvärdet i procent var 65,7%. 

 

 

Ingen av informanterna i studien 

uppgav sig själv ha dålig kunskap om 

postoperativ smärtbehandling. 

 

I patientfallen uppvisades låg kunskap 

kring dosering av analgetika samt om 

risker för överdosering av analgelika. 

 



34 
 

Wickström-Ene, K.,  

Nordberg, G.,  

Bergh, I.,  

Gaston-Johansson, F.,  

Sjöström, B. 

 

 

2008 

Sverige 

Postoperative pain 

management - the 

influence of surgical 

ward nurses 

Att jämföra smärtnivåer 

rapporterade av patienter jämfört 

med de som dokumenterats av 

sjuksköterskor, och att ta reda på i 

vilken utsträckning mängden 

analgetika ges i korrelation till 

smärtnivåerna.  

Också, att studera om smärtlindring 

och sjuksköterskors 

tillvägagångssätt för denna uppgift 

hade förbättrats under en 

tvåårsperiod, inkluderat ett 

pedagogiskt 

smärtbehandlingsprogram för 

sjuksköterskor 

Kvantitativ, deskriptiv 

tvärsnittsstudie med enkätdesign 

uppdelat vid två tillfällen med två 

års mellanrum. Enkäten var 

utvecklad för studien och innehöll 

8 frågor om hur sjuksköterskor 

hanterade postoperativ 

handläggning av smärta. 

 

Vid tillfälle 1 valdes 28 

sjuksköterskor ut, även vid tillfälle 

2 valdes 28 sjuksköterskor ut.  

 

Sex månader innan tillfälle 2 

genomgick läkare och 

sjuksköterskor på avdelningen en 

utbildning i smärtbehandling. 

 

Bortfall: 32% (n=9) vid Tillfälle 1, 

21% (n=6) vid tillfälle 2. 

Jämförelse mellan tillfälle 1 och 

tillfälle 2 visade på försämrad 

dokumentering och utvärdering av 

smärtbedömning samt behandling. 

 

Överlag underestimerade 

sjuksköterskor allvarlig smärta, och 

överestimerade mild smärta.  

 

Signifikant korrelation fanns mellan 

sannolikheten att ge analgetika och 

väldokumenterad smärtbedömning. 
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