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SAMMANFATTNING 

 

Kejsarsnitt har räddat livet på många mammor och barn i samband med 

förlossningen. I Stockholms län består ca tjugo procent av kejsarsnitt, drygt är 

hälften akuta och resten planerade kejsarsnitt.  

  

Syftet med arbetet var att belysa postoperativ smärta och ångest hos patienter som 

genomgått planerade kejsarsnitt. 

 

Frågeställningen var, finns det ett samband med smärta och ångest före och efter 

kejsarsnitt och hur kan den bedömmas och behandlas? 

 

Metoden som användes var en forskningsöversikt och resultatet bygger på fjorton 

vetenskapliga artiklar sökta i databasen PubMed. 

 

Resultatet visade att faktorer som påverkar mamman postoperativt är beroende på 

tidigare erfarenhet, hennes psykiska status, smärtkänslighet, bemötandet och 

informationen. 

 

Resultatet visade att en god preoperativ omvårdnad kan uppnås om smärta och ångest 

mäts med bedömningsverktyg, kan detta ge en bättre postoperativ vård. Det finns 

kopplingar mellan ångest och upplevelsen av smärta. Ångest och smärta bör mötas 

med olika verktyg, för bedömning och smärtlindring. Det finns olika metoder som 

påverkar upplevelser av ångest och smärta till en mer positiv upplevelse som musik, 

akupunktur, information och en bra smärtlindring som ex. lokalbedövning i 

operationsåret. 

   

Slutsatsen blev att det är viktig i omvårdnaden av patienter som genomgått 

kejsarsnitt fångas upp och personalen uppmärksammar oroliga mammor. 

Kommunikationen har en stor betydelse.  

 

Vidare forskning behövs då nyblivna mammor ofta skrivs hem tidigt från 

eftervårdsavdelningen, och kvinnor som mår dåligt bör fångas upp innan de går hem, 

och erbjudas mer information, smärtlindring, kulturrådgivning eller kuratorkontakt 

för ev. KBT behandling, allt utifrån behov. 

 

Nyckelord: Postoperativ smärta, Ångest, Kejsarsnitt, Smärta, Postoperativ kejsarsnitt 

Patientvård, Omvårdnad och Katastroftänkande. 
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INLEDNING 

 

Smärta är något som alla får uppleva i livet. Smärta kan betraktas både som nyttig och positiv, 

men också som negativ och skadande. Positivt för att det är en varningssignal för individens 

överlevnad och att det är en fara för skada och åtgärder måste vidtas av individen. Negativt 

för att skadan signalerar till hjärnan att det gör ont, varpå det krävs energi samt skapar oro. 

Smärta uppskattas annorlunda då patienten själv får uppskatta sin smärtupplevelse (Carlsson, 
2009). 

 

Smärta är ett komplext fenomen, det är en varningssignal som är nödvändig för individens 

överlevnad, med smärtan kontrollerar vi vårt handlande genom känslor och hur vi uppfattar 

smärtan (Abascal, 2009). Detta kan illustreras av kvinnors utsagor om att förlossningssmärtan 

är det värsta de har varit med om, men samtidigt anser de att det bästa som har hänt i deras liv 

(Abascal, 2009; Lally et al., 2008; Beigi et al., 2010). För att begränsa området med smärta 

och ångest fokuserade vi på postoperativ vård efter planerade kejsarsnitt. 

 

"At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre er Menneske hen til et bestemt Sted, først 

og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der"(Kierkegaard, 

1964, s.96). 

 

 

BAKGRUND 

 

Historia 

 

Kejsarsnitt har räddat livet på många blivande mammor och barn, men kejsarsnittet gjordes 

egentligen från början när mamman hade avlidit. Den första operationen på levande kvinnor 

tror man har utförts i början av 1600-talet, men det var då en fruktad operation ändå till slut 

av 1800-talet (Engström, 2012). 

 

Den franske kirurgen Jacques Guillemeau inom obstretiken (1550-1631) var den förste att 

använda ordet kejsarsnitt (CS) år 1598, men detta namn blev allmänt först på 1920-talet.  

Många teorier om ursprunget till detta namn har diskuterats. Denna operation har rapporterats 

utföras i alla kulturer som daterar till antiken (Fadel, 2011). 

 

 

Förlossningsavdelning med planerade operationer av kejsarsnitt 

På ett storsjukhus finns oftast avdelningar med sin egen specialitet inom obstetrik och 

gynekologi. SOSFS (2011) På ett mindre sjukhus kan det vara blandat med dagkirurgiska till 

större gynekologiska operationer och även cancerpatienter. Läkare som arbetar med planerade 

operationer har rutiner gällande när och vilken information som ges till patienter inför 

operationer. Detta är i enlighet med informationskravet i hälso- och sjukvårdslagen [HSL] 

(SFS, 1982:763) Informationen ges/fås skriftlig och muntligt om vilken typ av operation och 

smärtlindring,  

Hur det blir efter operationen med smärta och stygnborttagning, och hur de ska bete sig för att 

få hjälp hemma, och för att få kontakt med vården vid problem. Viktigt är också att få 

informationen framförd på ett förstående sätt. 
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Perioperativ omvårdnad omfattar tre faser: preoperativ-, intraoperativ- och postoperativ 

omvårdnad. Preoperativ omvårdnad ges före operation, intraoperativ omvårdnad ges under 

operation och postoperativ omvårdnad ges tiden efter operation, och platsen är då på 

vårdavdelning eller intensivsavdelning. 

 

Orsaker till att det blir planerade kejsarsnittsoperationer kan vara för att barnet ligger i 

sätesbjudning, att kvinnan är otroligt rädd för att föda vaginalt, barnet är för stort och 

bäckenmåttet hos kvinnan är för litet, tidigare kejsarsnitt, föreliggande moderkaka eller andra 

sjukdomar hos barnet eller hos blivande moder.  

 

Operationen genomförs cirka två veckor innan beräknat förlossningsdatum (Engström, 2012). 

Patienterna har oftast träffat narkosläkare och tagit prover innan operationsdagen för att allt 

ska vara klart inför operationen.  

 

Många professioner behövs för att hjälpa patienten kring vården med operationen såsom 

läkare, barnmorska, sjuksköterska, sjukgymnast, kuratorer, psykologer och dietist. En del av 

sjuksköterskans uppgifter är att undervisa patienter i egenvård som inkluderar hantering av 

smärta (Almås, 2011a). 

 

Omvårdsteoretikern Lydia Hall menar att behovet av professionell omvårdnad ökar i takt med 

att behovet av medicinsk vård avtar. Hennes omvårdnadsmodell är speciellt lämpad till att 

användas under rehabiliteringsfasen (Forsberg & Edlund, 2003). 

  

Förlossningsmetoden för kejsarsnitt innebär att man förlöser genom ett kirurgiskt snitt i huden 

ovanför blygdbenet(kallas bikinisnitt) och skär sedan igenom flera lager i buken innan 

livmodern nås och öppnas och barnet tas ut. Snittet på buken blir ca tolv till femton  

Centimeter långt (Engström,2112). Av alla förlossningar i Stockholms län består ca 20  

 procent av kejsarsnitt. Drygt hälften av den är akuta och resten är planerade  

(Engström,2012). 

 

Smärta 

 

Enligt International Association for the study of pain [IASP] (2006)  är smärta en obehaglig 

sensorisk och/eller känslomässig upplevelse förenad med vävnadskada, eller hotande 

vävnadskada, eller beskriven i termen av sådan” Smärta är en subjektiv upplevelse. Smärta 

delas in i tre typer: nociceptiv, neurologisk och psykogen, varav den sista relateras till olika 

psykiska tillstånd, där orsakerna inte kan påvisas med medicinska metoder (Carlsson, 2009). 

Patientens smärta påverkar det vardagliga och sociala livet (Lutze & Archenholtz, 2007). 

 

Största delen av smärtproblematiken kommer från skelett, leder och muskler det vill säga vår 

rörelseapparat. En mindre del av smärtan kommer från de inre organen som hjärta, tarm och 

mage (Carlsson, 2009). 

 

Genom nervsystemet får hjärnan information om var smärtan befinner sig. Impulserna 

kopplas sedan om till hjärnan via hjärnstammen och till hypotalamus. Hypotalamus står i 

förbindelse med limbiska systemet. Smärta är alltså även ett känslomässigt fenomen. Smärta 

kan förekomma i olika psykiska tillstånd och man pratar då om depression, ångest eller 

psykogen smärta.  
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Smärtans uttryck påverkas även av bland annat kön, religion, personlighet och kulturell 

bakgrund. Varaktigheten av smärtan delas in i den akuta, mindre än tre månader och 

kronisk/långvarig smärta i mer än tre månader (Carlsson, 2009). 

 

Smärtinstrument 
 

IASP riktlinjer för smärtvården (2006) betonas vetenskapligt förhållningsätt och 

användningen av validerade mätinstrument vid utredning av smärta. Patienten kan ha olika 

smärtlokalisationer och flera olika vävnader engagerade. Symtombilden kompliceras ofta av 

andra fysiska, psykiska symtom som är viktiga att identifiera (Idvall, 2011).  

 

Dock används mätning av validerande instrument inte i en önskad utsträckning. 

Intensivsjuksköterskor i Norge använde bara i tio procent av bedömningarna skattningsskalor 

(Reiersdal et al., 2007).  

 

Ett vanligt smärtbedömningsverktyg i den akuta fasen är Visuel Analog Skala (VAS). 

Patienten ombeds att ange sin smärta längs en 100 mm horisontell linje. I början av linjen 

ingen smärta och längst ut outhärdlig smärta, och detta i sin tur ger siffernivåer 1- 10 från 

ingen smärta och tio outhärdlig smärta. 

 

VAS verktyget är enkelt och lätthanterligt, instrument är utvecklat av Huskisson (1974). 

Begränsningarna innebär dimensioner som smärtans kvalitet, duration och lokalisation. VAS- 

instrumentet bör användas vid snabbutvärdering/översiktlig utvärdering av smärta (Myles et 

al., 1999). 

 

Verbal Rating Scales (VRS) är en skala med samma princip, fast med ord som beskriver 

smärtan, i den linjära VAS skalan har visat sig positiv att använda vid postoperativ smärta 

enligt en studie, för det är ett enkelt verktyg att använda, och det kan lätt och snabbt förklaras 

hur den används (Nisell & Einhorn, 2007). 

Sjuksköterskan har en viktig del i smärtbedömningen och en skyldighet att lindra patientens 

smärta och ångest (Almås, 2011a). SOSFS(2005). Förutsättningen för smärtbedömningen är 

patientens egna upplevelser av smärtan, och sjuksköterskan har ett ansvar för att klarlägga 

patientens totala smärta (fysiskt, psykisk, socialt och existentiell) och för att bilda en 

uppfattning av smärtan över en tid. Genom iakttagelser och samtal kan sjuksköterskan få en 

uppfattning av smärtan och få möjligheter att utvärdera behandlingen på patienten (Almås, 

2011b). Analysen kan ritas upp på människokartan av patienten, ett hjälpmedel till 

bedömningen av smärtan t.ex. brännande (karaktär) smärta ger gul färg, intensitet, 

lokalisation, utbredning, varaktighet och variation i olika tecken och färger för att få en bild 

av smärtan (Carlsson, 2009). 

Patienten kan uppleva stress i samband med sin smärta. Det kan visas genom fysiologiska 

tecken hos patienten som exempelvis förhöjt blodtryck, ökad puls, snabbare andning, vidgade 

pupiller samt svettningar (Almås, 2011a). Uttryck/skrik/jämmer räknas som vanligt 

förekommande tecken på framförallt smärta. Det mest användbara tecknet och vanligast 

förekommande vid smärta var ansiktsuttrycket. Det som rapporterades var ryckningar, de 

skrynklade ihop ansiktet, blev långa i ansiktet och de blev mörkt under ögonen (Kovach et al., 

2000). 
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Världshälsoorganisationen [WHO] 1986 (WHO: s ansvarsområden beskrivs på WHO:s 

hemsida http://www.who.org) anger att en god smärtlindring är en rättighet, och att en 

inadekvat behandling är oacceptabel. Bedömningen av smärtan syftar till att ta reda på var 

patienten har ont och hur den påverkar det vanliga livet och välbefinnandet. Upphovet till 

smärtan kan till exempel bero på skelettet, mjukdelar, strukturer, neurogen skada eller tryck 

på en nerv. Symtombilden kompliceras ofta av andra fysiska och psykiska tillstånd som är 

viktiga att identifiera. Kartläggningen av smärtans lokalisation, utberedning, karaktär, 

intensitet varaktighet och variation bör göras (Carlsson, 2009). 

 

Smärtstillande metoder 

 

Analgetiskt läkemedel brukar delas in i perifert- och centralt verkande mediciner. Det 

vanligaste vid kejsarsnitt postoperativt är till exempel perifert verkande paracetamol, 

acetylsalicylsyra och antiinflammatoriska mediciner och centralt verkande läkemedel som 

kodein, tramadol och morfin (Nisell & Einhorn, 2007). 
 

Akupunktur är tunna nålar som sticks genom huden och når underliggande muskulatur. Det 

har använts i Kina som behandlingsmetod i tusentals år och har effekt mot smärtor (Nisell & 

Einhorn, 2007). Vid kejsarsnitt sätts nålarna oftast i huvudet och på händerna.                        

Transkutan elektrisk nervstimulering består av strömförande plattor som sätts på huden och 

påverkar hud och undreliggande vävnad. Den kan också användas, men oftast före 

förlossningen. 

 

Smärtstillande metoder kan även vara ultraljud. Det är ljudvågor som fortplantar sig genom 

huden och avger energi. Andra exempel är koordinationsträning, avspänning, massage och 

träning som förhindrar spända muskler. Viktigt att nämna är att hålla igång kroppen för att bli 

starkare och mer uthållig (Nisell & Einhorn, 2007). 

 

Ångest  

 

Ottosson och Dèlia (2008) skriver att i det normala livet fungerar ångest som en varning och 

olägenhet som tvingar fram lösningar på konflikter och ändringar på beteenden hos 

människan. Ordet ångest kommer ifrån det latinska ordet anxietas. Ångest finns i varierande 

grader och kvaliteter. Oro och ängslan är lindrigare former av ångest. Exempel på ångest är 

skräck, panik och dödsångest. Ångestkänslor kan ges p.g.a. dåligt samvete och skuldkänslor 

när personen gjort något fel, eller gjort bort sig inför andra personer.  

 

 Prestationsångest är också en sorts ångest när det inte kan uppnå eller vad de andra kan 

förväntar sig av personen. Känslorna framkallar tankar om att något farligt ska ske (Ottosson 

& Dèlia, 2008). 

 

Ångest och rädsla är ofta förenade. Rädsla kan lätt kännas igen för en annan person utifrån, 

medan ångest är gripbart, mindre tydlig och svårare för en annan person att se (Ottosson & 

Dèlia, 2008). 

 

Begreppet ångest beskriver en stark olust och upplevelse att bli utsatt för någon fara eller hot. 

Ångestreaktionerna griper på människans tankar och ger beteendemässiga och fysiologiska 

reaktioner (Svirsky & Thulin, 2011). 

 

http://www.who.org/
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Enligt Vetlesen (2006)  kan ångest vara ett exempel på psykisk smärta. Att ha ångest eller- 

vara i ångest, är att befinna sig i ett tillstånd där orsaken är ofta okänd för denna person. 

Ångesten är något som kan komma plötsligt och oftast inte med någon förvarning.              

Det är ingen enkel väg att komma ur ångesten. Många filosofer som Kierkegaard, Heidegger 

och Sartre har ägnat ångestupplevelsen stor uppmärksamhet. Heidegger skriver att ångesten är 

som en Väckarklocka som väcker individen att se över sitt liv (Vetlesen, 2006). 

 

En svensk studie (Hommel, Kock, Persson, & Werntoft, 2012) handlade om patienters syn på 

omvårdnad under vårdtiden av behandlingen av sin fraktur och förberedelse inför hemgång. 

Patienterna var nöjda med all information om deras höftkirurgi samt gymnastik av benet. De 

fick både muntlig och skriftlig information, men när det drog ihop sig mot hemgång fick 

många patienter ångesttankar, frågor och funderingar om sin framtid, då de inte visste om de 

behövde hjälp hemma, eftersom situationen kommer vara annorlunda nu efter frakturen när 

det gäller att klara sitt dagliga liv. 

 

Psykologiska faktorer påverkar postoperativ efter operation (Granot et al., 2005). Det nämns i 

litteraturen ”Catastrophizing”. Den svenska översättningen är katastroftänkande. Tänkandet är 

förvrängt. Personen tänker i negativa banor och undviker att ta risker (Morsh et al., 1997). 

 

Ångestinstrument 

 

Mångfald av olika skalor gör att det är svårt att jämföra studier, dock är VAS skalan populär 

och enkel att använda, vilket gör att den återkommer i många studier även för ångest. Dock 

behövs det mera ingående frågor för att förstå ångesten. Varianter finns, vi redovisar några 

här.  

 

De verktyg som är internationellt etablerade och har validitet för mätning av ångest och 

depression är Hospital, anxiety and depression Scale [HADS]. Instrumentet utvecklades av 

Zigmond och Snaith (1983)  för användning inom somatisk sjukvård och består av 

påståenden. Sju som mäter ångest och sju som mäter depression. I en grekisk artikel erkänns 

HADS instrumentet för utvärdering om patienten lider av ångest eller depression i sjukvården 

(Michopoulus et al., 2008). 

 

Andra verktyg som nämns är State Trait Anxiety Inventory [STAI] psykologiskt test för oro. 

Det är baserat på 4 punkter med 40 frågor i varje del. Hur är personen just nu (State) och ett 

hur det vanlighetsvis är (Trait) av Spielberg, Gorsuch, Lushene ,Vagg och  Jacobs, (1983). 

 

Katastroftänkande skala, Pain catastrophizing [PCO] är en kognitiv process som kännetecknas 

av brist på självförtroende och kontroll, samt återkommande negativa förväntningar.  

 

Bedömningsinstrumentets punkter är uppdelade i tre punkter: grubblerier, förstorningar av 

eventuella problem och känna hjälplöshet med 13 frågor (Sullivan, Bishop & Pivic, (1995). 

 

Behandling av ångest 

 

Psykoterapi finns i många olika former. Många former innebär samtal som syftar till ökad 

insikt om orsaker till problemet. Detta kan pågå i flera år. Kognitiv Beteende terapi, KBT 

bedrivs under kortare perioder och kan hjälpa till att ändra det beteende som har negativa 

konsekvenser för individen. De lär sig att mentalt närma sig problemet på ett nytt och 
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konstruktivt sätt. Det finns också psykodrama, gestaltterapi och transpersonellterapi (Nisell & 

Einhorn, 2007).  

 

I en studie (Komatsu  et al., 2012) om depression och ångest hos kvinnor med bröstcancer, 

utvecklades ett självhjälp- och självlärande informationsmaterial med de nödvändigaste 

förberedande, grundläggande kunskaperna om cytostatikabehandling, biverkningar och 

möjlighet att lösa problem. Det viktiga var att onkologsjuksköterskan använde ett 

självhjälpsmaterial som guide, och ett kognitivt beteende terapibaserat förhållningssätt 

 

Kultur 

 

Trots att framsteg gjorts för att förbättra patientsäkerheten på sjukhusen finns det nya bevis att 

patienter med minoritets kulturella och språkliga bakgrunder, löper större risk för att drabbas 

av mera biverkningar än de vanliga patientgrupperna (Johnstone & Kanitsaki, 2006). En orsak 

till detta är att patientsäkerhets program har tenderat att underskatta den kritiska relationen 

mellan kultur, språk, säkerheten och kvalitén i vården av patienter från minoritetsgrupper, ras, 

etniska kulturella och språkbakgrunder (Johnstone & Kanitsaki, 2006). 

 

Sjuksköterskan kan i sitt arbete möta personer från många olika kulturer. Dessa grupper kan 

ha mycket olika uppfattningar och förhållningsätt till upplevelse av smärta och ångest, 

speciellt i samband med förlossning som kan leda till andra förväntningar och beteenden än 

vad personalen är van vid. Vilken betydelse det kulturella perspektivet får i mötet med 

sjukvården beror till en stor del på omständigheterna, till exempel en ung kvinna som har 

afrikanska rötter har förmodligen helt andra uppfattningar än hennes föräldrar eller 

morföräldrar i samma situation (Hanssen, 2007). 

 

För en patient som inte kan svenska språket eller känner till hur sjukvården fungerar, kan 

mötet bli både upprörande och förvirrande. Kommunikationsproblem sätter gränser för 

patientens möjligheter att förmedla tankar och känslor till sin omgivning. Förutom risk för 

missförstånd från både personal och patientens sida kan det göra att patienten blir socialt 

övergiven. Förmågan att använda språket betyder mycket för identiteten. Bristen på ett 

gemensamt språk gör det krångligt eller mycket svårt att kommunicera (Hanssen, 2007).  

 

Under till exempel en förlossning brukar kvinnor med en traditionell kulturbakgrund inte 

uttrycka smärtor på samma sätt som skandinaviska kvinnor, utan ger utlopp åt sin smärta och 

skriker högt för att förlossningen framskrider och är något positivt. Personalens ideal är 

däremot att kvinnan ska föda sitt barn utan smärta och inte uttrycka smärtan på ett alltför 

påtagligt sätt (Hanssen, 2007). 

 

På detta sätt är människor från andra kulturer när de blir sjuka eller skadade, beroende av 

personal som har en förmåga att uppfatta och kan tolka deras reaktioner på smärtan på rätt sätt 

(Almås, 2001a). 

 

Dastjerdi (2012) beskriver hur en invandrargrupp med annan kulturell bakgrund än den 

traditionella kanadensiska befolkningen och talade ett annat språk än engelska och franska, 

var inte nöjda med den kanadensiska sjukvården och det berodde mycket på bristande 

kunskap av sjukvårdens system. Dom såg kulturella skillnader när det sökte vård och kände 

rädsla för avslöjanden, diskriminering samt kände misstro till vården. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kanitsaki%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16956931
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kanitsaki%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16956931
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En studie (Davies et al., 2010) gjort på mexikanska/amerikanska samt kinesiska/amerikanska 

familjer som mist ett barn i åldrarna mellan noll – tjugo år på två universitetssjukhus i norra 

Kalifornien, fann man både språkliga och kulturella skillnader som skapade hinder för 

informations byte av vårdgivare till föräldrarna med barn som var behov av pediatrisk 

palliativ vård. Dålig information gav frustation, ilska och sorg för föräldrarna långt efter deras 

barns död. 

 

Enligt omvårdnadsteoretiker Madeleine Leininger (2002) är det viktigt att patienter får 

kulturkongruent vård som innebär tillit i vårdrelationen. Tillit öppnar upp för ett samtal där 

patienten kan göra och känna sig förstådd och berätta om sina önskemål och farhågor inför 

smärtsamma tillstånd, som till exempel en förlossning eller operation. 

 

Kommunikation och patientsäkerhet 

 

Ordet kommunikation kommer ifrån latinska ordet communicare och betyder att göra något 

gemensamt, eller att ha en förbindelse eller göra någon annan delaktig (Eide & Eide, 2009). 

Kommunikation innebär att två eller flera personer överför information till varandra, genom 

en dialog (Sveriges kommuner och landsting [SKL], 2011). Att dela, meddela, tillkännage 

eller att göra något gemensamt är en social handling. Om kommunikation ska kunna äga rum 

måste det finnas eller etableras en ömsesidig förståelse. Kommunikation och verkligt 

samarbete kräver att båda parters erfarenhet och kunskap aktiveras.  

 

God kommunikation mellan patient och personal är den viktigaste förutsättningar för god vård 

och för patientsäkerhet (Sharp, 2012). 

 

I SKL, (2011) skrivs att patientsäkerheten hotas om vårdens personal missförstår varandra när 

de ska överföra information till varandra. 

 

Personalen i hälso- och sjukvården har ett särskilt ansvar beroende på situation och 

kompetens, enligt Thornquist (2001) kan vi fastställa att kommunikationen är alla de sätt på 

vilka vi vänder oss till varandra för att ge liv och innebörd i en ömsesidig upplevelse. 

Kommunikationen handlar om utbyte av budskap (Thornquist, 2001). 

 

Enligt Sharp (2012) är hälso- och sjukvårdpersonalen tränade på att kommunicera med 

patienterna i olika situationer. Det är en självklarhet att bemötandet ses som en viktig del i 

vården. Kommunikation är speciellt viktig i samband med bedömning och utvärdering av 

smärta och ångest (Sharp, 2012). 

   

Många patienter känner oro och ångest under vården på sjukhus. Det är viktigt för 

sjuksköterskan att hon kan känna igen och identifiera, och att hon kan kommunicera med 

patienten om känslorna, samt känna säkerhet i sitt sätt att prata med patienten i olika 

situationer (Travelbee, 2001). 

 

Majoriteten av patienternas kommunikation handlade mycket om smärtans läge, intensitet och 

tidpunkt. Det är visat att patienterna önskar visa sin smärta. Det är viktigt för patienten får 

behålla sin upplevelse och förmedla den. Forskarna kom fram till att i kommunikationen med 

patienterna var det viktigt med klinisk smärtinformation. Genom att hjälpa dem att använda 

relevant medicinsk terminologi och tydligare smärtbeskrivning då man diskuterar 

smärtlindring (Puia & Mc Donalds, 2012). 
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Bristande kommunikation är ofta en orsak till misstag och skador i hälso-och sjukvården 

(Kristofferson, 2005). 

 

Därför har det en stor betydelse att informationen överförs och tolkas riktigt för att alla som är 

engagerade i patientens vård ska kunna ge riktiga beslut och rätt behandling för patienten 

(Kristofferson, 2005; Sharp, 2012). 

 

En studie som gjordes mellan olika yrkesgrupper av personal på en specialklinik i Sverige 

handlade om kommunikation. Informationen uppfattas genom icke och verbal kommunikation 

Patienterna uppfattar ofta mer än vad personalen tror om kommunikationen (Widmark et al., 

2012) 

 

Under samtalet mellan sjuksköterska och patient är det viktigt att sjuksköterskan 

kommunicerar med patienten på ett respektfullt, lyhört och med ett empatiskt sätt. Vid dialog 

med patienten, ges stöd och vägledning för att möjliggöra optimal delaktighet i vård och 

behandling (Edberg, 2010).  

 

Enligt patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) 3 kap.2§ står det att vårdgivaren ska förebygga i 

den mån det går att patienter inte drabbas av vårdskador. Smärta är således en vårdskada, 

speciellt när den är undvikbar. Vid onormal smärta efter en operation eller onormal 

förlossning ska det uppmärksammas med hjälp av ett bra smärtverktyg.  
 

 

Sjuksköterskans roll  

 

På en postoperativ uppvakningsavdelning med kejsarsnitt har sjuksköterskan en roll i att vara 

behjälplig för mamman och barnet och lyfta fram det normala förloppet, vilket inte är ett 

sjukligt fenomen utan helt naturligt. Operationssåret och orsaken till kejsarsnitt är oftast 

medicinskt indikerat för mamman och barnets skull (Engström, 2012). 

 

Vid en normal förlossning är det viktigt för mamma att hon är trygg i sin omgivning och har 

kontroll över situationen för att få ro till att amma sitt barn, viket är lika viktigt vid kejsarsnitt. 

Patienter behöver utveckla egenvård, det förutsätter att sjuksköterskan agerar och kan 

undervisa och ge rätt information om den medicinska behandlingen och hur omvårdnaden kan 

uppnås. De behöver uppmuntras och stödjas till en ökad egen kontroll (Larsson, 2011). 

 

Efter operationen gäller det att vara uppmärksam på onormal smärta, risk för blodproppar vid 

för mycket sängliggande, onormal blödning, dåliga tarmrörelser eller infektioner. Det hör till 

en kirurgavdelnings rutiner (Almås, 2011). 

 

Sjuksköterskor anser det nödvändigt att främja kvalitén på smärtbedömning, samt att det är 

viktigt att ha professionell kunskap om hur smärtan kan uttryckas. Det gäller särskilt patienter 

som har kommunikationssvårigheter (Karlsson et al., 2012) 

 

Kommunikation mellan sjuksköterskor och patienter som har kommunikationssvårigheter i 

samband med smärtbedömning är det viktigt att olika hjälpmedel används i kommunikationen 

(Happ et al., 2011)  

 

Sjuksköterskor behärskar kunskaper om smärtan och hur smärtlindringen fungerar, så hjälper 

inte alltid behandlingen för patienten fullt ut, men om sjuksköterskorna ökade sina 
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vetenskapliga kunskaper om smärtan och behandling kan det leda till mera riktade och 

personcentrerande åtgärder (Dihle et al., 2006; Klopfenstein et al., 2000.) 

 

På samma sätt vilar på patientens reaktioner och uttryck på patientens erfarenheter (Dihle et 

al., 2006). Utan mätbara tecken på smärtan är det svårt att mäta. Sjuksköterskan kan inte veta 

om patientens upplevelser av smärtan (Almås, 2011a). Då behöver sjuksköterskan instrument 

för att kunna tolka, mäta och följa upp tillstånd som ångest och smärta (Ottosson & Dèlia, 

2008).  

 

 

Problemformulering 

 

Smärta och ångest kan förekomma hos patienter som genomgår planerat kejsarsnitt. Det är 

årligen tio procent kvinnor som får sitt barn via kejsarsnitt Postoperativ smärta vid kejsarsnitt 

är viktigt att besvara, inte bara för modern som bör komma upp och mobiliseras för att 

undvika blodproppar, vilket är en större risk vid graviditeter, utan också för barnet.  

 

Smärta och oro påverkar bland annat amningen. Barnet känner av en orolig mamma och 

amningen kan bli mera komplicerad (Gadsen, 2005). 

 

Sjuksköterskans kunskap och erfarenhet av bedömning av smärta, ångest och oro har  

betydelse (Bozimowski, 2012). 

 

 SYFTE  

 

Syftet var att belysa postoperativ smärta och ångest hos patienter som genomgått planerade 

kejsarsnitt. 

 

 

Frågeställning 
  

Finns det ett samband mellan smärta och ångest före och efter kejsarsnitt?  

 

Hur kan smärta och ångest bedömas och behandlas? 

 

 

METOD 
 

Forskningsöversikt har valts som metod i föreliggande studie. En forskningsöversikt ger en 

sammanställning av litteratur inom ett ämne eller problemområde och är lämplig för att 

beskriva kunskap samt omvårdnadsåtgärder, samt redovisa, beskriva, analysera och utvärdera 

den publicerade forskningen inom ett begränsat område (Forsberg & Wengström, 2008). 

 

Vi sökte artiklar i CINAHL, Mesh-termer och PubMed, vi valde att studera vetenskapliga 

artiklar som har sökts via databasen PubMed då vi upptäckte att artiklarna fanns i båda 

databaserna.  
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Urval 

 

Publicerade vetenskapliga original artiklarna och skulle vara skrivna på engelska eller svenska 

och inte äldre än tio år. MeSh termer söktes på orden. 

 

Sökord: Postoperativ Pain, Anxiety, Cesarean section, Pain, Postoperative cesarean, Patient 

care, nursing och Catastrophizing. 

 

Genomförande 

 

De vetenskapliga artiklarna söktes i data basen PubMed, som är den mest använda databasen.  

Forsberg och Wengström (2008).  

 

Författarna sökte artiklar i fem omgångar mellan artonde april och tredje maj 2013, med olika 

sökord vid varje sökning. Engelska artiklar prioriterades. Artiklarna skulle även vara mellan 

noll och tio år gamla. Enligt Forsberg och Wengström (2008) bör artiklar helst inte vara mer 

än tio år gamla.  

 

  

 

Tabell 1 Redovisning av artikelsökning 5 gånger mellan 18/4-3/5-13 

Databas 

Datum för 

sökning 

Sökord Identifierade 

artiklar 

(träffar) 

Granskade 

abstract 

Granskade 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

Pub Med 

publicerade   

10 år, 

Engelska 

artiklar. 

18/4-13 

PostoperativPain 

AND 

Anxiety 

AND 

Cesarean section 

 

 

620651 

 

1155 

 

16 

 

 

 

 

0 

 

0 

 

10 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

6 

Pub Med. 

Manuell 

sökning 

23/4-13 

Niklasson.Boel 

 

4 1 1 1 

Pub Med 

Publicerade 

10 å, 

engelska 

artiklar 

24/4-13 

Cesarean section 

AND 

Pain 

AND 

Anxiety 

13775 

 

1294 

 

31 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

Pub Med 

publicerade 

10 år, 

engelska 

artiklar. 

24/4-13 

postoperativ 

Cesarean 

AND 

Patient care 

AND 

Nursing 

1371 

 

 

312 

 

27 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

4 

Pub Med  Pain 526783    
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Databearbetning 

 

Tjugonio abstrakt lästes under datasökningarna och fjorton artiklar togs ut och lästes noga, 

granskades och för att se om artiklarna överensstämde med syftet och vår frågeställning.  

 Samarbetet gjordes tillsammans under granskningens gång. 

 

Efter granskningen valdes fjorton artiklar ut till författarnas resultat i arbetet och matrisen 

skrevs. Bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering enligt modifierad mall av 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006). Se bilaga, II 

 

 Forskningsetiska överväganden 

 

Artiklarna som valdes var vetenskapliga, kollegialt granskade och var övervägande neutralt 

granskade. Data skall inte förvrängas eller plagieras, förfalskas eller fabriceras. Artiklarna i en 

forskningsöversikt ska vara publicerade i vetenskapliga tidskrifter (Friberg, 2006; Forsberg & 

Wengström, 2008). 

 

RESULTAT  
 

Redovisningen i denna forskningsöversikt utgår från fjorton studier. Sju randomiserande, fem 

kvalitativa och två kliniska kontrollerade studier. Studierna har gjorts i olika länder, 

exempelvis Sverige, Iran, Israel, England, Kina, Portugal, Australien, USA, Taiwan och 

Malaysia. 

 

Resultatet redovisades i två huvudrubriker uppdelat på pre och post operativa dagen efter 

kejsarsnitt  

 

 

Preoperativt 

 

Undersökningen mellan katastrofsmärta, smärtstimuli och smärtans uppfattning gjordes på 46 

kvinnor. Smärtkatastrof skalan testades 1-2 dagar innan operation och den första 

postoperativa dagen. Skalan PCO består av frågor som inkluderar 13 punkter uppdelad i tre 

delar: funderingar, förstoringar och hjälplöshet. VAS-skalan användes postoperativt vid 

smärtbedömningen. Ingen signifikant skillnad observerades mellan pre- och postoperativ efter 

kejsarsnitt (Strulov et al., 2007)  

 

Det undersöktes om det fanns ett samband mellan pre- och postoperativ oro, förstorning av 

situationen och hjälplöshet. Det fanns ett samband och det var att de hade samma svar av 

patienterna pre- och postoperativt. De som var oroliga innan operation var oroliga efter. 

En studie testade smärtgränsen med hjälp av värme på armen och nedre delen av ryggen 

preoperativt på gravida kvinnor. Innan och efter operationen användes State Trait Anexity 

Inventory (STAI) och behovet av smärtstillande registrerades, och vilo- och rörelsesmärta 

rapporterades. Resultatet visade att kvinnor som var känsliga för smärta och oro innan 
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operation var också det efter operationen. Variationen var stor mellan kvinnorna (Pan et al., 

2006) 

  

Kvinnans upplevelser av kejsarsnitt varierar. Om de hade negativa erfarenheter förstärktes 

oron och smärtan, jämfört med de som inte hade negativa erfarenheter. Papporna som var med 

vid förlossningen och blev tillfrågade i studien trodde att mödrarnas rädsla var kopplat till 

postoperativ smärta (Keogh, Hughes, Ellery, Daniel & Holdcroft, 2006). 

 

För att undersöka patientens smärta och oro postoperativt efter kejsarsnitt, fick 100 kvinnor 

lyssna på spansk musik under operationen, och kontrollgruppen lyssnade på en tyst CD 

spelare utan musik. Morfindoserna var lika i båda grupperna. Det gav ingen signifikant 

skillnad i VAS under sex timmar efter operation (Reza, Ali, Saeed, AbulQasim & Reza, 

2007).  

 

I en annan studie lyssnade 60 kinesiska kvinnor på klassisk musik, som de själva valde 30 

min innan operation. Kontrollgruppen hade tyst i hörlurarna. Resultatet av experimentet 

visade att det var en signifikant skillnad. Patienterna hade färre hjärtslag och Self-raiting scale 

anxiety skalan och VAS-skalan var lägre efter sex timmar (Li & Dong, 2012). 

 

 

Postoperativt 

 

I en randomiserad dubbelblind studie med 260 kvinnor lade man i ena gruppen 

lokalbedövning i operationssåret Bubivakain och Marcain, och kontrollgruppen fick koksalt i 

fascia innan stängning av såret. Betydligt mindre morfin behövdes i Bupivakain gruppen än 

placebogruppen 0-12 timmar efter operation. Efter 24 timmar var morindoserna lika stora  

(Niklasson et al., 2012)  

 

Patienterna själva fick välja musik, den sattes på femton minuter efter att de kommit till 

uppvakningsavdelningen. Musiken spelades därefter i trettio minuter och sedan skulle 

patienterna uppskatta sin smärta och oro postoperativt. Resultatet visade hos 80 kvinnorna att 

de som lyssnade på musik i trettio minuter efter operation var VAS- och opiodkonsumtionen 

signifikant lägre. Oro, blodtryck och puls var lika i både grupperna (Ebneshahidi & Mohseni, 

2007). 

 

I en studie uppdelades kvinnor i planerade och akuta kejsarsnitt. Kvinnorna i båda grupperna 

rapporterade höga nivåer upplevd smärta VAS sex (1-10) under de första 24 timmarna. 

Upplevelsen av mer smärta än förväntat var 18 procent. Att ta hand om sitt barn var negativt 

på grund av postoperativ smärta sade 62 procent av kvinnorna under de 24 första timmarna. 

En tredjedel hade problem med amningen på grund av smärtan. Kvinnor som genomgått akut 

operation hade dubbelt så negativ erfarenhet jämfört med kvinnor vid planerade snitt. 

Trots höga nivåer av smärta på smärtskalan (VAS) var de nöjda med smärtlindringen, ingen 

skillnad mellan dag ett och dag två (Karlström et al., 2007) 

 

I ett experiment från två sjukhus, valdes slumpmässigt 104 stycken kvinnor för en behandling 

med akupunktur. VAS-skalor användes för smärta, illamående och kräkningar. State-trait- 

anxety- inventory (STAI) användes för ångest. Blodtryck, andning och puls kontrollerades. I 

Akupunkturgruppen fick de tre behandlingar, innan CS, och den andra två till fyra timmar 

efter och den sista åtta till tio timmar efter operation.  
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I kontrollgruppen gavs sedvanlig postoperativ omvårdnad. Tre pre-post introduktioner före 

CS inom 24 timmar efter CS. Behandling var vid fem tillfällen Experimentgruppen hade 

signifikant lägre på oro- och smärtskalan. Psykologiska skillnader hittades. För ett 

komfortabelt kejsarsnitt rekommenderar författarna akupunktur som en metod för 

smärtlindring och minskning av ångest i samband med förlossningen (Chen, Chang & Hsu, 

2005). 

 

Hur upplever vi en fråga? Kan orden i dess betydelse påverka valet av ett svar? Hur man 

frågar efter smärtan eller smärtskalan hade Chooi,White, Tam, Dowling och Cyna (2013) i en 

randomiserad studie frågat 300 kvinnor postoperativt. Ena gruppen frågades på en smärtskala 

(0-10) VNRS verbal numerical rating scale där 0 var ingen smärta och 10 värsta tänkbara 

smärta. Den andra gruppen använde orden 0 inte bekväm och 10 mest bekväm. Första 

gruppen hade behov av mera smärtlindring enligt VNRS-skalan 

 

Att förebygga akut smärta efter kejsarsnitt med tre enkla frågor är användbart för att fånga 

upp de patienter som behöver hjälp, nämner Pan et al. (2013) i sin studie där 200 kvinnor 

frågades postoperativt efter kejsarsnitt under en 24 timmars period. Frågorna var på vilken 

nivå de klarade ljudintensitet, nivå på oro, accepterad smärta och hur mycket analgetika det 

behövdes efter operation. VAS användes som verktyg i alla tre frågorna. Resultatet visade en 

multipel regressionsanalys, dvs redogörelse med ord vad det betyder att i en undersökning 

korrigerar för variabler (utbildning ,ålder m.m.), en statistisk signifikant modell som visar att 

medellen kan vara användbar som ett verktyg för att fånga upp patienter som behöver hjälp 

akut smärta efter kejsarsnitt. 

 

Åttiofem kvinnor var med i en enkätstudie som gjordes det första dygnet efter deras 

kejsarsnitt, det bedömdes med hjälp av STAI-skalan. Och på tredje dagen tillfrågades 

kvinnorna om frågor (STAI), oro, om hur de var tillfreds med preoperativa informationen från 

anestesiologen, postoperativt smärta, medicinkonsumtion, och hur länge de stannade på 

sjukhuset och eventuellt att andra faktorer kommer fram. Oron som visades innan operation 

var omvänd efter operation. 

 

Information från anestesiologen fick ett medelvärde på 6,66 av 7 möjliga. Tillfreds med 

smärtlindringen var 6,13 av 7 möjliga, vilket ger en positiv bild. Studien visar att en bra 

kvalitet på information kan hjälpa till mot oro postoperativt efter kejsarsnitt (Hobson, Slade, 

Wrench & Power, 2005). 

 

Efter andra dagen av operationen beskriver O Neill, Doarte, Ribeiro, Centeno och Moreira 

(2012) att en bra smärtlindring med Ropivakain i såret ger en bättre postoperativ. VRSP är 

signifikant lägre efter 24 timmar. Tillfredställelse visades med hjälp av skalan från 0-10 för 

att visa om de är tillfreds. 

  

Lokalbedövningen har en långtidsverkande effekt upp till 48 timmar efter injiceringen, 

smärtan blir mindre och det är lättare att mobilisera kvinnan. Behovet av omvårdnad bli 

mindre. Behovet att vara kvar på sjukhuset var också lägre mot gruppen som fick 

epiduralbedövning. 

 

En studie (Chiong, Tan, Norazilah, Zawiah & Omar, 2012) kartlade om det var någon skillnad 

på dag ett och dag två i exempel, oro och tillfredställelse. Kvinnorna som låg på 

Universitetssjukhuset i Malaysia gav inget skillnad på resultatet, ungefär samma utvärdering. 
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Frågor om att de hade en anhörig hemma svarade de att 85 procent av kvinnorna hade support 

hemma. 

 

 

DISKUSSION 

 

 

Metoddiskussion 

 

Kriterier för litteratursökningarna var att artiklarna skulle stämma in i studiens syfte och vår 

frågeställning i arbetet. Artiklarna var skrivna på engelska och det kan ha påverkat vårt 

resultat eftersom vi kan ha misstolkat någon nyans i språket eftersom vi inte har engelska som 

moderspråk. 

 

De sökta och granskade artiklarna blev dock bara fjorton stycken, men motsvarade således 

svar i syftet och frågeställningarna. 

 

Författarna tänkte söka artiklar i databasen CINAHL, men upptäckte att alla artiklarna fanns i 

PubMed också fanns i CINAHL, så då tog vi bort denna sökning och bara använde oss av 

PubMed.  

 

Några berörde även andra områden som artros och cancer, men bedömdes ändå som relevanta 

eftersom de innehöll kommunikation och oro i samband med hemgång för dessa patienter 

(Hommel et al., 2012). 

 

För att svara på syftet har en forskningsöversikt genomförts (Forsberg & Wengström, 2010). 

Genom vald metod och tillvägasätt har syftet med arbetet besvarats. Författarna genomförde 

ett flertal sökningar med varierande sökord i olika databaser för att finna relevanta artiklar.  

 

Manuell sökning gjordes också efter en föreläsning från forskningens dag på Sophiahemmets 

Högskola. Endast originalartiklar har inkluderats i resultatet. Alla artiklar var skrivna på 

engelska, varav ordbok och översättningsprogram användes. Både kvalitativa och kvantitativa 

studier användes.  

 

Totalt fjorton stycken artiklar som kvalitetsgranskas enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani 

(2006). För att begränsa området med smärta och ångest fokuserade vi på planerade 

kejsarsnitt på en obstetrisk avdelning.  

 

Populationen är kvinnor i fertil ålder och oftast mellan 18-50 år, ASA 1-11. Ett prediktivt, det 

vill säga ett statistiskt värde inom Svensk förening inom anestesi och intensivvården [ SFAI] 

för en enkel bedömning hur sjuk patienten är. De har olika graviditetsvikter och kommer från 

olika kulturer vilket är normalt i ett mångkulturellt samhälle. 

 

En svaghet var att finna smärta och ångest i samma artikel, postoperativt efter kejsarsnitt.  

Olika verktyg användas för att bedöma smärta och ångest som VAS, VNRS och i ångest 

HADS, PCS och även STAI-skalor. 

 

Bortfall förekom i en större skala i en studie, med enkätfrågor på grund av att patienterna 

lämnade sjukhuset tidigare än beräknat (Chiong Tan et al., 2012).  
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Resultatdiskussion 

 

Personcentrerat förhållningssätt, teamarbete och evidensbaserad omvårdnad bidrar till säker 

vård. Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling och informatik är önskvärt, med dem sex 

kärnkompetenserna är idag ett måste i vården. Patienten i centrum, teamet ska fungera, 

kvalitétsutveckling, informatiken och kommunikationen ska stärka patientsäkerheten (Sharp, 

2012; SFS 2010). 

 

Studier och litteratur visar behovet av att bedöma smärta och ångest tillsammans för att få en 

rättvis bedömning för patienten. Smärta är ett komplex system, och ångesten över att inte 

kunna hantera smärtan kan ge problem för patient och personal. Vid kejsarsnitt postoperativt 

tyder studier på att en trygg mamma underlättar mycket för henne att ta hand om sitt nyfödda 

barn (Li, 2012). 

 

Studier visar att det är många faktorer som kan påverka mamman postoperativt efter  

kejsarsnitt: kultur, kommunikationssättet, kontroll på sin smärta, information för att undvika 

ångest och som sjuksköterska förstå patientens situation just då med hjälp av enkla verktyg 

(Strulov, 2007). Vårt resultat visar att det preoperativa engagemanget är av stor betydelse för 

postoperativa vården (Pan et al., 2013). 

 

 

Studier visar att det är viktigt att följa patienten under hela vårdtiden från dag noll till dag ett 

och dag två. Detta är likhet med personcentrerad vård. Hobson et al. (2006) studie hade frågor 

dagen före, på operationsdagen och senare upptill sju dagar efter kejsarsnittet. Studien visade 

att patienter med hög oro före operation på skalan hade mindre tillfredställelse efter operation 

och behövde mera smärtlindring. 

 

Som sjuksköterska kan det vara en betydande kunskap i omvårdnaden att fånga upp dessa 

patienter som är oroliga, och ge information eller smärtlindring i tid. De patienter som har en 

tendens till oro kan behöva informeras om hjälp innan operationen. 

  

Anestesiologens information och den emotionella supporten från anhörig värdesattes upp till 

52 procent postoperativt av tillfredställelse, vilket tyder på att det leder till en trygghet för 

patienten. Patientens oro minskas av en trygg person, som kan vara en anhörig eller som i 

detta fall, anestesiolog som gav informationen om operationen (Hobson et al., 2006). 

 

Tidigare forskning visar att smärta i samband med förlossning är positiv. Deras förväntan har 

betydelse, och mamman kände därför inget obehag av smärtintensiteten. Patienter med akuta 

kejsarsnitt hade mera ont än de med planerade kejsarsnitt (Karlström et al., 2007) 

 

Kontinuerlig information till mamman om alla företeelser vid kejsarsnitt är viktiga. 

Kvinnorna upplever att förlossningssmärtan är det värsta de har varit med om, men samtidigt 

tycker många kvinnor att det har varit det bästa som har hänt i deras liv (Abascal, 2009; Lally 

et al., 2008; Beigi et al., 2010). 

 

Tidigare forskning visar att oro kan förstärka smärtan Hobson et al. (2006). Hur fångar man 

upp smärtan och oron på bästa sätt hos kvinnor som ska genomgå kejsarsnitt, som ska vara en 

positiv upplevelse för modern att få barn och även förväntas att vara en trygg mor för att få 
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igång mjölkproduktionen till barnet Keogh et al.  (2006). Ett sätt är en bra smärtlindring för 

operation såret Niklasson et al. (2012). 

 

En bra smärtlindring under operation är tydligt beskrivet i studien som Niklasson et al., 

(2012) gjort. Lokalbedövning i operationssåret bedövar smärtnerverna i huden. Generellt är 

det vanligt med spinalbedövning och epiduralbedövning vid kejsarsnitt, det ges läkemedel i 

ryggraden för att bedöva nerver till magen där snittet görs, komplettering med morfin är inte 

ovanligt, eftersom bedövningen kan ta lite ojämnt (Gadsen et al., 2005). Generell anestesi 

används också. De flesta kliniker hade liknande behandling mot smärta: paracetamol, morfin 

(opoider) med mera efter operation. (Gadsen et al., 2005). Att förebygga och ge 

lokalbedövning i operationsåret är bara en fördel, istället för att ge morfin postoperativt. 

 

En bra smärtlindring underlättar även oron i samband med kejsarsnitt. Smärtan är ett 

känsloladdat fenomen (Lim et al., 2011). Det som kan göra skillnad är lokalbedövning i såret, 

exempelvis bupvakain- eller marcaininjektion i operationssåret vilket testades i en 

randominserad studie av Niklasson (2012). Resultat var positivt upp till sex timmar efter 

operationen, därefter var det ingen signifikant skillnad. En förklaring kan vara att olika 

bedövningar har olika verkningstider. Ropivakain har en längre verkningstid jämfört med 

bupvakain och marcain. Det är viktigt att sjuksköterskan har kunskaper om olika 

smärtlindringsmetoder som påverkar den postoperativa smärtlindringen. Val av läkemedel har 

en betydelse.  

 

O,Neill et al. (2012).tog upp Ropivakain jämfört med epidural bedövning postoperativt och 

den visar att med olika läkemedel kan det bli en bättre smärtlindring, och därmed en bättre 

omvårdnad för att komma igång efter operationen och en tryggare mamma. O,Neill et al. 

jämnförde två grupper med lokalt läkemedel Ropivakain, och vanlig epiduralkateter med 

morfin var tolfte timme i 48 timmar. En grundlig smärtanalys kan ge grunden till en bra 

personcentrerad vård för sjuksköterskan. 

 

Olika metoder för smärtlindring kan beprövas eftersom vi har olika kulturer i vården och det 

ger andra behov för att få en trygghet. 

 

Kvinnan ska efter snittet oftast vara aktiv och ta hand om barnet för att kunna amma. 

Postoperativ smärtlindring vid kejsarsnitt är viktigt att besvara och modern bör mobiliseras 

för att undvika blodproppar, eftersom risker finns (Gadsen et al., 2005). 

 

Komplikationer är signifikant högre på patienter som är oroliga (Li & Dong, 2012). 

Födslar har alltid varit en stressad situation och det kan leda till komplikationer för blivande 

mammor vilket har gjort att man vill söka efter något som lugnar oron. 

 

Många studier handlar om erfarenhet av kejsarsnitt, och hur tillfredsställda de är efter 

operation Chooi et al. (2013). Eftersom kvinnan vet att hon ska genomgå en operation är det 

bra att sjuksköterskan har bedömt och dokumenterat faktorer som oro, trygghetskänsla och 

erfarenhet av eventuellt tidigare förlossningar, för att försöka nå oroliga personer eller finna 

de som har obehagliga erfarenheter som gör att bara en operation är stressande (Hobson et al., 

2006).  

 

Sjuksköterskan bör i sitt arbete tänka på att kvinnor från andra kulturer har en annan 

förhållningsätt till smärta och ångest vilket kan leda till andra beteenden som personalen inte 

är van vid, vilket gör att patienten i sin tur blir orolig och kommunikationen blir svår att läsa 

(Hanssen, 2007; Chooi et al., 2013). Kvinnor kan behöva en helt annan smärtlindring 
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eventuellt akupunktur, massage eller information om kejsarsnittet och dess miljö i 

operationsrummet för att känna sig trygg (Chen et al., 2005). 

 

Akupunktur har visat sig är en bra teknik för smärta och oro (Nisell & Einhorn, 2007). 

Akupunktur används idag under förlossningar och i eftervården (Chen et al., 2005). 

  

Ching et al., (2012) studie tar inte upp ämnet smärta och oro, utan valt att fokusera på 

tillfredställelse hos kvinnan dag ett och dag två efter förlossningen. En viss oro finns hos 

kvinnorna, det visade ingen skillnad på dag ett och dag två, vilket frågan var på studien. En 

svaghet är dock att de hade ingen test före operationen att jämföra sig med.  

Vilka variablar har effekt på mamman, psykologiska faktorer som förväntningar, kontroll av 

situationen och känslighet. Fadern trodde att det mycket berodde på moderns rädsla inför 

situationen. Tillfredsställelsen och trygghet är minst lika viktig och brist på detta kan kvinnan 

uttrycka sig i oro och smärta (Keog et al., 2006). 

 

Detta tyder på att kontinuitet och trygghet är viktigt. 

 

Ångest och depression är två faktorer som har stor betydelse för livssituationen. Depression är 

en stark biologisk komponent och ångest primärt psykogen, nämner Marie Höyer (2009) i sin 

studie om hälsorelaterad livskvalitét som ångest/depression bland cancerpatienter.  

 

Ångest kan gå över till rädsla, sjuksköterskan bör vara medveten om det vid 

omvårdnadsåtgärder. Ångest och rädsla är ofta förenade (Ottosson & Delia, 2008). Oron är en 

lindrig form av ångest. Om ångesten utvecklas är det ett beteende där patienten har psykisk 

smärta och blivit utsatt för fara, hot eller känner sig otrygg (Svirsky & Thulin, 2011). 

Sjuksköterskan har verktyg som kan användas i omvårdnadssyfte för att belysa smärta och 

ångest, exempelvis VAS och HADS. Det är en rutin som kan införas och bestämma när och 

var den ska användas. 

 

Kommunikation till kollegan eller patienten kan underlätta om verktyg används rätt enhetligt 

för både smärta och oro. Vid överrapporteringen till tjänstgörande sjuksköterska som ska 

börja sitt arbetspass kan det underlätta att ha bra verktyg, för att förenkla överrapporteringen 

och minimera missförstånd om patientens oro och smärta. 

 

Chooi et al. (2013) tog upp frågan hur vi frågar patienten med smärtskalan i ”no pain” och 

”no comfort” i VNRS- skalan. Det testades olika kommunikationsvägar, om det visat sig ha 

någon betydelse för hur vi uppfattar orden, om vi hanterar smärtan eller att uttrycka sig rätt 

för att vi ska förstå patienterna. I gruppen som valde orden ”no pain” och ”worst pain 

imaginable” visade sig behöva mera smärtlindring. Chooi et al. (2013) belyser att ordens 

betydelse kan ha en inverkan på bedömningen. Ett positivt ord hanterar smärtupplevelsen 

bättre, än ett mera negativt ord. Det gör att behovet av analgetika blir större. 

 

Smärtlindring efter kejsarsnitt är viktigt för nyblivna mammor för att de ska orka ta hand om 

sitt barn. Värk kan väcka en oro att något är fel Strulov et al. (2007). Vid värk ger man oftast 

morfin som smärtstillande läkemedel, som i sin tur kan ge illamående, förstoppning och även 

sinnena kan bli påverkade (Ebneshahidi & Mohseni, 2008). 

 

Det finns studier som bevisar att musik kan lindra smärta och ångest, och morfindoserna 

kunde då minskas (Ebneshahidi et al., 2008). Musik har visat att det reducerar 

läkemedelintaget postoperativt. Musik distraherar och är lugnande, men är det av betydelse 
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vilken musik patienten lyssnar till under operationen för att lindra postoperativt värk. 

Psykologiska yttre faktorer som behaglig intensitet, kontrollerande storlek av det utsatta 

medlet av något, bra kontrast och positiv frekvens av exempelvis ljud, musik kan minska 

stress, stabilisera cirkulationssystemet och immunförsvaret, och kan leda till en lindrigare 

smärta och sänka parasympatiska nervsystemets aktivitet.  

 

I studien där smärtsinnet och oron testades på patienter före och efter operation med en yttre 

faktor i detta fall vald musik, det visades sig att de behövde mindre morfin i de grupperna där 

musik användes (Ebneshahidi et al., 2008). Psykologiska yttre faktorer på verkar behovet av 

morfin men blodtrycket och hjärtslag var lika i båda grupperna. Vad kan det bero ger musiken 

ett mindre behov av smärtlindring, behärskar smärtan trots att eventuellt blodtryck och puls 

stiger. 

 

Sextio kvinnor lyssnade också 30 minuter på sin valda musik (Kinesiskt klassisk musik) innan   

kejsarsnittet och fortsatte med det efter operation. Verktyg som användes Self-Rating Anxiety 

Scale, hjärtslag och VAS.  Slutsatsen blev att om patienterna fick lyssna på musik 30 minuter 

före operation, visade sig att VAS var postoperativt signifikant skillnad efter 6 timmar (Li& 

Dong, 2012). Musiken verkar förebygga eller slå bort tankar om smärtbehovet. 

Kan musiken ge en lugnande effekt för patienten? 

 

En studie gjordes med spansk musik och den andra gruppen hade tyst i hörlurarna. Det visade 

sig att det inte var någon signifikant skillnad (Reza et al., 2007). Kan valet av musik vara 

avgörande, studien var i Iran och musikvalet var spansk musik. 

  

Opoider ges för smärtlindring och det resulterar ofta i illamående som en biverkning av 

morfinet, och smärtan blir då värre. Den oron kan påverka hela upplevelsen negativt, vilket 

skapar en ond cirkel. I värsta fall kan smärtan utvecklas till kronisk smärta om inte den 

behandlas, nämner Pan et al. (2006). Studien föreslår att en meningsfull kombination av 

psykologiska tester preoperativt, en individuell bedömning på smärta, samt åtgärder av den. 

Verktyg som kan användas var smärttröskeln, den testades preoperativt med värmetest, 

StateTrait Anxiety Inventory (STAI) och VAS. Många individuella faktorer påverkar 

patienten därför föreslår vi att en meningsfull psykologisk preoperativt test kan ge en bra 

postoperativ smärtlindring. 

 

Keogh et al., (2005) nämner hur bland annat psykologiska faktorer inverkar: rädsla, hur bra 

informerad patient är, vilken postoperativ erfarenhet patienten har och hur deras anhörig fått 

information. Många faktorer påverkar mamman för att få en bra, positiv upplevelse och alla är 

vi olika och denna trefrågorsverktyg kan hjälpa mamman vad hon kan behöva för stöd (Pan et 

al., 2013). 

 

Kejsarsnitten ökar i USA, England, Latin Amerika (Ching et al., 2012) kvinnorna är inte kvar 

på sjukhuset lika länge som förut. Idag skrivs kvinnorna ut tidigare från sjukhuset än tidigare 

och eventuell risk för oro hemma. Kvinnor får barn senare i livet och kejsarsnitten ökar i detta 

samhälle. I studien framgick det att dag ett mot dag två är större skillnad i tillfredställelse. 

Frågor som ställdes handlade bland annat om de hade någon anhörig hemma.  Större delen, 85 

procent hade någon anhörig hemma.  

 

Hälso- och sjukvården lagen [HSL] präglas av en humanistisk människosyn, och sjukvården 

ska uppfylla kraven på en god vård. Vården skall vara av en god kvalité och tillmötesgå 

patientens behov av både trygghet och tillit i vård och behandling. Det är viktigt med 
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information om förväntningar av smärta vid respektive normal och icke normal smärta (SFS, 

1982:763) 

 

På latin betyder ordet integritet hel och okränkbar, och att varje människa har ett egenvärde 

som person. Respekt och att visa integritet, vara lyhörd för människors olikheter och lyhörd 

för människans sårbarhet är viktig (SSF, 2012). Idag är begreppet autonomi nyckelord i 

etiken, som innefattar faktorer som självbestämmande och frihet genom oberoende. I dag ska 

sjuksköterskan informera patienten och skapa förutsättningar för autonoma mål och 

respektera patientens autonomi. Självbestämmande har under senare tid fått en större 

betydelse i vården (SSF, 2012 ). 

 

Empowerment är att möta en patient ur ett empowerment-perspektiv. Det innebär att man som 

vårdare ser mer till styrkor, rättigheter och förmågor, än brister och behov. Patientens 

utveckling är i fokus och det mål som beskrivs för omvårdnaden. Empowerment 

kännetecknas av att det är en stödjande process som samtidigt innebär att en ökad 

uppmärksamhet och kunskap om patientens behov utvecklas. Det innebär också ett samarbete 

med patientens närstående som vårdaren kompetens värdesätts, och där deltagarna fattar 

gemensamma beslut. Det bygger på att patientens resurser och möjligheter i situationen 

utnyttjas på bästa sätt. Patientens frihet att välja respekteras samtidigt som patienten också 

accepterar sitt ansvar. Förutsättningar för empowerment är att det finns en ömsesidig tillit och 

respekt för varandra i omvårdnadssituationen (Ehrenborg & Wallin, 2009). 

 

Det är viktigt att ha kontroll preoperativt och sedan post operativt efter kejsarsnitt, det vill 

säga dag noll, dag ett och dag två. Vad patienten har för behov som kan fångas upp för att ge 

en bättre personcentrerad vård, och med det mindre kostsamt för samhället. 

Slutsats 

Oro, rädsla och ångest är faktorer som är kopplade till, eller kan finnas med i samband med 

kejsarsnitt. Ju mera oro, dåligt informerad, tidigare dåliga erfarenheter kan vara faktorer som 

höjer smärtan hos patienter. Kvinnor bör mötas som (empowerment) enskilda individer för att 

få en trygg postoperativ eftervård av kejsarsnitt. Vissa kan behöva musik, andra akupunktur, 

ha med sig en trygg vän eller kanske smärtlindring i operationssåret. Tecken på hur kvinnan 

mår bör uppmärksammas. Kejsarsnittfrekvensen ökar, och effektiv/ ekonomisk sjukvård med 

det. Eftersom vi vet att mammorna skrivs hem tidigare från sjukvården är det viktigt att fånga 

upp dem som är otrygga i tidigt skede, för att ge en bra personcentrerad omvårdnad. Det ger 

patientsäker vård. 

 

Fortsatt forskning 
 

Fortsatt forskning av öppna frågor pre- och postoperativt av nyblivna mammor 

rekommenderas. Intervjuer ska innehålla skalor som hjälpmedel. Det bör göras för att 

tydligare fånga postoperativt smärta och oro efter kejsarsnitt, kommunicera rätt för att få en 

trygg mamma till sitt nyfödda barn och ta hänsyn till de kulturella skillnaderna.  
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

Chooi,White, 

Tam, Dowling, 

Cyna. 

2013. 

Australia.  

 

 

 

Pain vs 

comfort scores 

after 

Caesarean 

section: a 

randomized 

trial. 

Studien var att ta reda 

på om smärta 

förklaras annorlunda 

med andra 

verktyg(ord) efter 

kejsarsnitt.     

 

Randomiserad studie 

Två grupper i ena 

gruppen valde man 

orden ingen smärt och 

värst tänkbara smärta 

Den andra gruppen med 

orden inte bekvämt och 

mycket bekvämt VNRS 

skala användes. 

n=337 (37) 

 

Medianvärdet VNRS 

smärtvärden var högre än 

inverterade komfort 

poäng vid vila, 2 (1, 4) vs 

2 (0,5, 3), P = 0,001, och 

rörelse, 6 (4, 7) vs 4 (3, 

5), P <0,001. Grupp P 

kvinnor var mer benägna 

att bli störd av deras 

kejsarsnitt, hade större 

VNRS 'bry ställningar, 4 

(2, 6) vs 1 (0, 3), P 

<0,001, upplevda 

postoperativa 

förnimmelser som 

"obehagliga" [relativ risk 

(RR) 3,05, 95% 

konfidensintervall (CI) 

2,20, 4,23], P <0,001, 

och i samband med 

vävnadsskada snarare än 

läkning och återhämtning 

(RR 2,03, 95% CI 1,30, 

3,18), p = 0,001. Grupp P 

kvinnor var också mer 

benägna att begära 

ytterligare analgesi  

 

RCT I 



                      

 

Chen, Chang, 

Hsu. 

2005.  

Taiwan.  

 

 

Effect of 

acupressure on 

nausea, 

vomiting, 

anxiety and 

pain among 

post-cesarean 

section women 

in Taiwan. 

 

Studien var att 

undersöka effekten av 

akupunktur efter 

kejsarsnitt illamående 

smärta och oro efter 

kejsarsnitt i Taiwan. 

Experiment grupp, tre 

akupunktur 

behandlingar före  

under och 24 tim efter 

snittet. VAS för oro, 

illamående och smärta 

State-trait anxiety 

inventory  för 

psykologiska  

indikationer. 

n=104(0) 

 

Inga skillnader  

demografisk,karaktärer, 

psykologiska, Signifikant 

skillnad i Psykologiska 

aspekter. även i VAS, 

STAI,VASP,även de som 

var illamående. mellan 

kontrollgruppen o 

experimentgruppen 

CCT I 

Chiong Tan, 

Norazilah, 

Zawiah Omar. 

2012. 

 Malaysia.  

  

 

 

 

Hospital 

discharge on 

the first 

compared with 

the second day 

after a planned 

cesarean 

delivery: a 

randomized 

controlled trial. 

En jämförelse 

patientens 

tillfredställning på 

sjukhuset mellan dag 

ett och dag två efter 

kajsarsnitt 

Randomiseras 

informerade med 

kuvert. I dag ett 179 

och dag två 181 stycken 

postoperative 

beskattning var 

begränsat kriterier 

Analys baserad på 

avsikt att behandla och 

utskrivning från 

sjukhuset. 

n=360 

(70) 

Tillfredställelse 87.1% 

mot 85,5% resultatet var 

liknande  

RCT I 



                      

 

Ebneshahidi, 

Mohseni.  

2008. 

Iran.  

The effect of 

patient-

selected music 

on early 

postoperative 

pain, anxiety, 

and 

hemodynamic 

profil in 

cesarean 

section 

surgery. 

Syftet med studien var 

att se om musik har 

effekt på 

postoperative smärta 

,oro och 

läkemedelsintag och 

hjärtslag/blodtryck. 

Slumpmässigt valdes 

första gruppen att 

lyssna på musik i 30 

min. Den andra gruppen 

hade tyst. 

VAS skala användes 

och läkemedels intag 

och blodtryck/puls 

följdes. 

 

n=80 

(3) 

Ingen signifikant skillnad 

mellan de två grupperna 

demografisk data 

anestesi eller kirurgi. 

Smärt skala och opoid 

konsumtion var 

signifikant lägre i 

musikgruppen. oro 

signifikant lika och 

blodtryck, puls lika i 

båda grupperna. 

RCT II 

Hobson, 

Slade,Wrench, 

Power. 

2006. 

England. 

 

Preoperativ 

anxiety and 

postoperative 

satisfaction in 

women 

undergoing 

elective 

caesarean 

section 

 

 

Det primära I studien 

var att se om 

preoperative oro förut 

säges vara en faktor. 

Postoperativ följdes 

smärtlindring, hur 

länge man är på 

sjukhuset, eller 

eventuellt andra 

faktorer kommer fram. 

 

Dagen före operation: 

en anestesiolog 

förklarade studien med 

frågorna. Postoperativt 

standard av 

smärtlindring. och 7 

dagar efter (oftast 3 

eller 4 dagen när de 

ville avsluta frågorna.). 

Skalor i Oro, STAI 

smärta social support 

SOS, information och 

andra aspekter MSSC 

och RCSS.  följdes 

patienterna i 24 tim före 

snittet och framåt, och 

tredje dagen. STAI 

analys. Etisk kommitté 

godkände. 

n=90 (5) Alla följde demografisk 

data , de var informerade.  

MSSC(Ett fråge material 

om tillfredställelse med 

22 frågor efter 

kejsarsnitt) visade om 

tillfredställsen var 

hög.RCSS (Täcker frågor 

som komma upp ur 

sängen, mata baby 

smärta och aktivitet 

snabb rehabilitering 

,egen hygien m,m).och 

jämförelser med STAI . 

Tillfredsällelse med 

information från 

anestiolog var P0,001 

och emotionell support 

från partner förklarar 52 

procent postoperativ 

R1 



                      

 

tillfredställelse. Patienter 

med hög oro på skalan 

hade mindre 

tillfredställelse. 

Karlström, 

Engström-

Olofsson, 

Nordbergh, 

Sjöling, 

Hildingsson. 

2007,  

Sverige.  

Postoperative 

pain after 

cesarean birth 

affects 

breastfeeding 

and infant 

care. 

Studera kvinnors 

upplevelser av 

postoperativ smärta 

efter kejsarsnitt. Som 

påverkar amning och 

spädbarnsvård. och 

faktorer som är 

förknippade med 

smärta bedömning och 

erfarenhet. 

Beskrivande 

patientundersökning. 

Data via enkät. VAS  

skala användes av 

bedömning av smärta 

n=60(0) Kvinnor rapporterade 

höga nivåer av upplevd 

smärta under de första 24 

timmarna. 78%  av 

kvinnorna fick större än 

eller lika med 4 på Visual 

Analog Skala, vilket kan 

ses som otillräckligt 

behandlad smärta. Det 

fanns ingen skillnad 

mellan valbara och akut 

kejsarsnitt födslar i 

nivåer av smärta. Trots 

höga nivåer av smärta, 

var kvinnorna nöjda med 

smärtlindring. Risken för 

en negativ 

förlossningsupplevelse 

var 80% högre för 

kvinnor som genomgår 

en födelse akut 

kejsarsnitt jämfört med 

elektiv kejsarsnitt 

födelse. Postoperativ 

smärta påverkas negativt 

amning och 

spädbarnsvård. 

K II 

Keogh, Hughes, Psychosocial Syftet att undersöka Mammor och n=113(48) Det var ingen signifikant R11 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Keogh%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16449428


                      

 

Ellery, Daniel, 

Holdcroft.  

2006.  

England.  

 

influences on 

women's 

experience of 

planned 

elective 

cesarean 

section. 

                                                                      

psykosociala faktorer 

(förväntningar, 

kontroll ångest 

känslighet) mödrar 

och blivande 

partners/pappa före en 

elektiv kejsarsnitt. 

Fokuserar på den 

effekt som dessa 

variabler har på 

moderns rädsla och 

smärta under och efter 

operationen 

födelsepartner var 

rekruterat från Chelesia  

och Westminister 

sjukhus.Frågeformulär 

användes Frågor i tre 

omgångar.1.Graviditets 

v 36.2. under 

kejsarsnittet 3. efter 

födelsen av barnet.VAS 

skala, erfarenhet av 

födelseskala 

användes(enl ref), 16 

frågor om oro (ASI) 

skala 1-4.Och frågor 

smärt sinnes känslor, 

dunkande ,skärande(SF-

MPQ) 

Studien tog 1 år att 

genomföra 2002 ,de 

fick information via 

meil, etisk komite 

godkände 

skillnad mellan 

förväntningar ,oro 

kontroll, känslighet. 

Ingen skillnad 

demografiskt. Moderns 

preoperativa upplevelser 

varierade, om modern 

var orolig preoperativt  

fortsatte oron 

postoperativt, moderns 

oro med negativa 

förväntningar var 

kopplad till postoperativ 

smärta. Fadern trodde det 

berodde på moderns 

rädsla och postoperativ 

smärt. De mödrar som 

hade kontroll på smärtan 

innan födelsen hade det 

även postoperativt. 

Li, Dong. 

 2012. 

 China 

 

Preoperative 

music 

intervention 

for patients 

undergoing 

cesarean 

delivery. 

 

Utforska om musik 

har effekt på patienter 

om de lyssnar innan 

operation 

Randomiserad 

studie(dator valde ut 

slumpmässigt)  

Studie gruppen lyssnar 

på musik i 30 min innan 

kejsarsnitt.(självvald) 

Kontrollgruppen sades 

till att vila i 30 min. 

Hjärtslag oro smärta i 

”Self rating Analog 

n= 60(0) 

 

Ingen signifikant 

skillnad, år, längd. Vikt, 

hjärtfrekvens, 

preoperativt. I 

studiegruppen var VAS 

lägre, signifikant skillnad 

6 timmar, efter operation. 

RCT II 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Keogh%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16449428
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Keogh%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16449428


                      

 

Scale”och VAS. 

Niklasson, 

Börjesson, 

Caemnes, 

Segerdahl, 

Ohman,  

Blanck.  

2012. 

Sverige.  

 

Intraoperative 

injection of 

bupivacaine-

adrenaline 

close to the 

fascia reduces 

morphine 

requirements 

after cesarean 

section: a 

randomized 

controlled trial. 

Syfte var att 

undersöka om en enda 

injektion 

smärtbedövning kan 

minska opiater 

användning efter 

operation av 

kejsarsnitt. n=260 

VAS 12 ,24 tim 

intervall i ena gruppen 

läkemedel mot smärta 

i den andra koksalt 

Randomiserad 

dubbelblind 

kontrollerad studie. 

Behandlingsgruppen (n 

= 130) fick 40 ml 

bupivakain (2,5 mg / 

ml) med adrenalin (5 | 

ig / ml) (Marcain ® 

adrenalin) och 

kontrollgruppen (n = 

130) fick 40 ml 

saltlösning (0,9%), 

vilket var i båda 

grupperna, injiceras 

nära fascia innan 

stängning av såret. 

n=260(6) Morfin krav var 

signifikant lägre i 

bupivacain gruppen, 19,0 

mg / kvinna, jämfört med 

24,0 mg / kvinna i 

placebogruppen, under 

de första 12 

postoperativa timmarna. 

Under denna tid fanns 

också en trend mot en 

skillnad mellan 

grupperna i medelvärdet 

smärtintensitet, men 

signifikant endast under 

de första sex timmarna. 

Över hela första 

postoperativa 24 timmar, 

fanns det inga skillnader 

i endera morfinbehov 

eller smärtintensitet 

mellan grupper. 

 

 

RCT I 

O`Neill, Duarte, 

Ribeiro,  

Centeno, 

Moreira.  

2012,  

Portugal.  

Ropivacaine 

continuous 

wound 

infusion versus 

epidural 

morphine for 

postoperative 

analgesia after 

Antog att 

lokalbedövning I såret 

efter kejsarsnitt skulle 

ge bättre 

smärtlindring. Än 

epidiralbedövning. 

En randominerande 

studie 

48 tim i varje studie. 

postoperativ smärta 

primära verktyg VAS   

efter  2,6,24, 48 tim och 

efter 3 mån, tålamod 

tillfredställd, 

n=68 

(10) 

presenterades.VRSP   var 

signifikant lägre 2, 6, 24 

och 48 tim där 

lokalbedövning gavs 

RCT II 



                      

 

cesarean 

delivery: a 

randomized 

controlled trial. 

kvarstående smärta och 

kirurgiska 

komplikationer. 

 

Pan, Coghill, 

Houle, Seid, 

Lindel, Parker, 

Washburn, 

Harris, 

Eisenach.  

2006.  

North Carolina. 

USA.  

Multifactorial 

preoperative 

predictors for 

postcesarean 

section pain 

and analgesic 

requirement. 

Syfte bestämma 

faktorer post operativ 

smärta och graden av 

ångest efter kejsarsnitt 

Pre operativ termisk 

smärttröskel intensitet 

och obehag testades 

stim på armen och 

nedre delen på ryggen, 

innan op.State trait 

anxety inventory 

(STAI) och förväntan 

bedömdes efter 

operationen, vila rörelse 

smärta läkemedel.linjär 

regression. 

n=34(få enstaka 

frågor föll bort) 

Tester jämnfördes före 

och efter kejsarsnittet. 

Variationen var stor 

intervidual varietet pre 

och postoperativt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

K II 

Pan, 

Tonidandel, 

Aschenbrenner, 

Houle,, Harris, 

Eisenach.  

2013. 

Norht Carolina.  

USA. 

 

Predekting 

Acute Pain 

after 

Ceasarean 

Deliverty 

Using Tree 

Simple 

Question. 

Studien var att 

förutsäga och utveckla 

en modell för 

postoperativsmärta 

efter kejsarsnitt. Tre 

frågor. 

Kvantitativa frågor om 

skala om frekvens av 

ljud, förväntad oro och 

smärta 

Inom 24 timmar 

n=200(8) Svar från vardera av de 

tre preoperativa frågor 

måttligt med 24-h 

framkallade 

smärtintensitet (r = 0,24 

till 0,33, P <0,001). 

Ljudsignal rating lagt 

unikt, men minimalt, till 

modellen och ingick inte 

i den prediktiva 

modellen. Den multipel 

K I 



                      

 

regressionsanalys gav en 

statistiskt signifikant 

modell (R = 0,20, P 

<0,001), en redogörelse 

med ord vad det betyder 

att man i en 

undersökning korrigerar 

för variabler(ålder , 

utbildning m,m).medan 

validering visade till 

förlitligt. 

Reza, Ali, 

Saeed, Abul-

Qasim, Reza. 

2007.           

Iran.  

 

 

 

The impact of 

music on 

postoperative 

pain and 

anxiety 

following 

cesarean 

section. 

 

I studien värdera 

effekten av musik 

under operation för att 

reducera postoperative 

smärta. 

I en dubbelblind studie 

Randomiserad i två 

grupper. Musik grupp 

lyssnar till spansk gitarr 

och den andra tyst 

musik. Postoperativ 

smärta och oro mättes 

VAS upp till 6 timmar 

efter operation. 

n=100 (5) Ingen signifikant skillnad 

i de två 

grupperna,demografiskt, 

pre operativ 

oro,morfin,midazolam 

under kirurgi.Ingen 

signifikant skillnad  i 

postoperativ smärta VAS 

likså ,läkemedel lika 

på,illamående lika. 

Uppvakningsavdelningen

.  

RCT I 

Strulov, 

Zimmer, Granot, 

Tamir, Jakobi, 

Lowenstein.  

2007. 

Israel.  

 

 

Pain 

catastrophizing

, response to 

experimental 

heat stimuli, 

and post-

cesarean 

section pain. 

Denna prospektiva 

studie bedömde 

sambandet mellan 

katastrof smärta 

”catastrophizing”, och 

svar på experimentella 

smärtstimuli, och 

smärta upplevs av 

kvinnor efter elektiva 

Storleken, uppskattning  

värme smärta bedömdes 

1 eller 2 dagar innan 

operationen. Kvinnor 

avslutade  med en 

bedömning med 

katastrof skala också 

efter värme stimuli och 

igen på den första 

n=47(0) En multipel 

regressionsanalys visade 

att smärta på den första 

postoperativa dagen hade 

förutspåtts av patientens 

respons på preoperativ 

stimuli tonic värme (R 

(2) = 0,167, P = .008). 

Smärta på den andra 

CCT II 



                      

 

kejsarsnitt.  postoperativa dagen. 

Under den första och 

andra postoperativa 

dagarna, var 

uppfattningen av 

smärtintensiteten 

genom visuell analog 

skala vid varje analgesi 

begäran. 

postoperativa dagen hade 

förutspåtts av preoperativ 

smärta catastrophizing (R 

(2) = 0,139, P = 0,021). 

Inget signifikant 

samband sågs mellan 

preoperativ respons på 

värme stimuli eller 

smärta catastrophizing 

och patientens 

smärtstillande 

konsumtion i obstetrisk 

vårdavdelning. 



Bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering     Bilaga II 

 

 

                   

Tabell 1. Bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån  

SBU & SSF (1999) och Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = Medel III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial (RCT) 

är prospektiv och innebär jämförelse 

mellan en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. 

Antalet patienter/deltagare tillräckligt 

stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare 

och/eller för många delstudier, vilket ger otillräcklig 

statistisk styrka. Bristfälligt antal patienter/deltagare, 

otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial ( CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp 

och en eller flera experimentgrupper. Är 

inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie 

med adekvat beskrivning av protokoll, 

material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 

men utan relevant och samtida 

kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt 

antal patienter/deltagre och adekvata 

statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något 

som redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort 

för att besvara frågeställningen. Väl 

planerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, 

material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser 

och erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avvsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga 

strukturer (teorier och modeller). 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven urvals-

process; datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. 

Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan 

data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Patient/deltagargruppen för otillräckligt beskriven. 

Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 


