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SAMMANFATTNING 

 

Kirurgiska ingrepp ger symtom så som smärta. Smärta har en naturlig skyddsfunktion och kan 

samtidig fördröja läkningsprocessen. Således är smärtbehandling en viktig del inom vården 

och läkningsprocessen. Patienter brukar ombes att uppskatta upplevelsen i sin smärta. Att 

anpassa behovet av smärtstillande läkemedel bidrar till att den postoperativa smärtupplevelsen 

förbättras. I ett flertal studier undersöks upplevelsen av smärta och hur smärtupplevelsen kan 

ha påverkan av miljön. God postoperativ smärtlindring är även av ekonomiskt intresse. 

Forskningen visar att kommunikation och förberedelse inför en operation har stort inflytande 

på patientens postoperativa smärtupplevelse. Bara tanken på en sjukhusvistelse kan orsaka 

rädsla för smärta hos många patienter. En god kommunikation i hela vårdteamet är därför 

avgörande.  

 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans upplevelse av att smärtlindra kvinnliga 

patienter postoperativt. 

 

Kvalitativ metod valdes med användning av en semistrukturerad intervjuguide. Åtta 

sjuksköterskor, som har erfarenhet av att smärtlindra kvinnliga patienter postoperativt, 

intervjuades. Data analyserades med hjälp av en kvalitativ manifest innehållsanalys. 

 

Resultat i studien visade att det fanns faktorer som påverkar postoperativ smärtlindring hos 

kvinnliga patienter. Inte enbart sjuksköterskans erfarenhet och möjligheten till att bidra med 

sina kunskaper i utveckling av smärtlindringsmetoder hade betydelse utan även hur 

kommunikationen mellan sjukvårdpersonalen fungerade. Särskilt viktig var om det fanns 

tydliga ordinationer från läkaren. 

 

Slutsatsen var att sjuksköterskorna upplevelse i smärtlindringsprocessen var en viktig faktor 

vid kirurgiska ingrepp hos kvinnor. En viktig del i detta är att en bra kommunikation 

förekommer mellan patient och sjuksköterska och mellan olika yrkeskategorier. För att utföra 

omvårdnaden på bästa sätt är läkarens ordinationer av smärtlindring avgörande. På så sätt 

optimeras patientens säkerhet och tillfredsställelse. Resultaten understryker behovet av 

förändringar inom vården för att hantera smärta. 

 

 

Nyckelord: Sjuksköterskor, kvinnor, smärta, smärtlindring, omvårdnad, upplevelse. 

         Jörgen Medin 
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ABSTRACT 

Surgical procedures produce symptoms such as pain. Pain has a protective function and 

natural concomitant delay the healing process. Thus, pain management an important part in 

health and healing. Patients are usually asked to estimate the experience of their pain. 

Adapting the need for pain medications contributes to postoperative pain experience is 

improved. In several studies have examined the experience of pain and how pain perception 

can have impact on the environment. Good postoperative analgesia is also of economic 

interest. Research shows that communication and preparation for surgery has great influence 

on the patient's postoperative pain experience. Just the thought of a hospital stay may cause 

fear of pain in many patients. A good communication throughout the care team is essential. 

 

The aim of the study was to describe nurses' experiences of pain management in female 

patients postoperatively. 

 

Qualitative method was selected using a semi-structured interview guide. Eight nurses, who 

have experience of pain-relieving female patients postoperatively, were interviewed. Data 

were analyzed using a qualitative manifest content analysis. 

 

Results of the study showed that there were factors that influence post-operative analgesia in 

female patients. Not only the nurse's experience and ability to contribute with their knowledge 

in the development of pain relief methods were important but also how communication 

between medical staff worked. Particularly important was whether there were clear orders 

from the doctor. 

 

The conclusion was that nurses experience pain relief process was an important factor in 

surgical procedures in women. An important part of this is that good communication exists 

between patient and nurse, and between different professions. To perform nursing care in the 

best way is the doctor's prescriptions for pain relief are crucial. Thus optimizing patient safety 

and satisfaction. The results underline the need for changes in health care to manage pain. 

 

Keywords: Nurse, woman, pain, pain relief, nursing care, perception. 
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INLEDNING 

 

Smärta är ett fenomen som kan orsakas av olika faktorer så som fysiska, psykiska och sociala 

aspekter (Hein, 2013). Smärta som ett symptom på ett hälsoproblem kan utvecklas till ett 

långvarigt smärttillstånd och ge upphov till allvarlig försämring av livskvaliteten (Dunwoody 

et al, 2008; Hein, 2013; Hüppe, Kemter, Schmidtke & Klotz, 2013).  

 

Könrelaterade olikheter i smärtsymtom kan observeras inom vården. Det finns faktorer såsom 

oro eller ångest som påverkar upplevelser av smärta speciell hos kvinnliga patienter. Kvinnor 

visar en högre prevalens av kroniska smärttillstånd (Wiesenfeld Hallin, 2005). Effekten av 

läkemedelsbehandling är olika mellan män och kvinnor. När män och kvinnor får samma dos 

av respektive läkemedel så kan det medföra illamående och kräkningar hos kvinnor i högre 

utsträckning än hos män. Dessutom kan kvinnor drabbas oftare av andningsdepression i 

samband med administrering av opioider jämfört med män (Campesi, Fois & Franconi, 2012).  

 

En viktig och ofta förekommande uppgift för sjuksköterskor är att bedöma och behandla 

smärta (Lindberg & Engström, 2011). När smärtan inte bedöms korrekt kan detta leda till att 

smärtbehandlingen upplevs otillräcklig och kan ha en negativ inverkan på det fysiska, 

känslomässiga och psykosociala välbefinnandet för patienten (Dunwoody et al, 2008). En 

korrekt smärtbedömning är avgörande för optimal behandling av smärta (Ene et al, 2008). 

BAKGRUND 

Smärta  

Enligt International Association for the Study of Pain (2012) så beskrivs smärta som”An 

unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential tissue 

damage or described in terms of such damage”.  

 

Enligt grind-kontroll teorin, som beskrevs av Melzack (1996), är smärta en subjektiv 

upplevelse som styrs av sensoriska, emotionella och kognitiva faktorer. Smärtteorin beskriver 

att ryggmärgen leder smärtimpulser över en neurologisk grind. Denna grind öppnas genom 

aktivitet av smärtsignaler som stiger uppåt och stängs genom aktivitet i tjockare fibrer eller 

genom signaler från hjärnan.  

 

Hein (2013) menar att skillnader finns mellan akut och långvarig (kronisk) smärta. Akut 

smärta är en varningssignal i kroppen. Den sker oftast utan förvarning. Akut smärta ses, trots 

upplevelse av obehagliga känslor och begränsningar, som en naturlig reaktion i kroppen. 

Denna typ av smärta är en kort och självbegränsande process som har en viktig fysiologisk 

varningsfunktion. Möjliga orsaker till akut smärta kan vara skador på kroppsvävnad genom 

exempelvis mekaniska, kemiska och termiska influenser. En långvarig form av smärta 

utvecklas oftast ur den akuta smärtbilden och definieras som kvarstående smärta. Denna 

process orsakas vanligen av kombinerade faktorer som omfattar fysiska, psykiska samt 

sociala aspekter som påverkar varandra. Ursprunget för långvarig smärta kan bero på 

nociceptiv stimuli som kan ge beständig påverkan på ryggmärgens funktioner. Nociceptivt 

stimuli betyder att retningen mottas och kan innebära att det föreligger en fara eller för att en 

skada har inträffat. 
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Komplikationer och symtom av otillräcklig smärtlindring 
 

Komplikationer vid otillräcklig smärtbehandling vid akut smärta kan vara att långvariga 

smärttillstånd utvecklas och patienten påverkas negativt fysiskt, känslomässigt och 

psykosocialt (Dunwoody et al, 2008). Symtom vid otillräcklig smärtlindring kan visa sig som 

takykardi, hypertension, myokardischemi, minskad alveolär ventilation och dålig sårläkning 

(Vadivelu, Mitra & Narayan, 2010). 

 

Smärttyper 

 

Hein (2013) menar att nociceptiv smärta utgör en varningssignal i kroppen som 

huvudsakligen orsakas av en skada i vävnaden och som inträffar akut, ett typiskt exempel är 

ett sticksår. När dessa smärtreceptorer aktiveras, vandrar smärtsignalen genom nerverna in i 

centrala nervsystemet. Där bearbetas den och ett svar initieras exempelvis när en individ har 

bränt sig på spisen, svaret blir att den som bränt sig drar händerna tillbaka. Nociceptiv smärta 

sker främst på begränsad tid och kan härledas till en tydlig orsak. Nociceptiv smärta orsakas 

av mekaniska, termiska, kemiska eller elektriska stimuli av smärtreceptorer. Vävnadsskadan 

kan uppstå genom retning av somatiska strukturer exempelvis i hud, muskulatur eller 

viscerala strukturer som hjärta eller tarm. Denna vävnadsskada kallas för nociceptiva 

viscerala smärttillstånd. Det optimala vid ett smärttillstånd är att signalen stänger av en akut 

fara så snabbt som möjligt för att upprätthålla funktioner i hela organismen. Nociceptiv 

smärta uppstår inte bara på de ytliga områdena på kroppen utan kan även förkomma i mera 

djup liggande strukturer så som inre organ.  

 

Visceral smärta som kommer från kroppens inre beskrivs som en djup, molande, diffus smärta 

och är ofta svårlokaliserad eller refererad. Det kan innebära att exempelvis en tumör inte ger 

upphov till smärta. Med visceral refererad smärta avses att smärtans lokalisation upplevs på 

en annan plats i kroppen. Det kan exempelvis beskrivas vid en myokardinfarkt, där smärtan 

känns oftast i nacken, axlarna och/ eller i bröstet. Trots omfattande studier och forskning i 

ämnet, är mekanismen för visceral refererad smärta okänd men det finns flera hypoteser. En 

teori av orsakerna kan vara hur smärtfibrerna är organiserade i ryggmärgens bakhorn, där 

perifera smärtfibrer (från hjärtat) och fibrer från närliggande hudområden närmar sig varandra 

till sekundära centrala smärtförmedlande neuron (Hein, 2013). 

 

Neurogen smärta är smärta som beror på signalproblem från nerverna. Denna typ av smärta är 

initierad eller orsakad av en primär lesion, dysfunktion eller övergående störning i det perifera 

eller centrala nervsystemet och indelas efter skadans nivå i det perifera eller centrala 

nervsystemet (CNS). Neurogen smärta är relativt vanlig och förekommer hos cirka en procent 

av befolkningen (Vranken, 2009). Denna form av smärta kan leda till kronisk eller långvarigt 

smärttillstånd. Orsaken kan vara exempelvis amputationer, neuropatier på grund av diabetes 

mellitus, multipel skleros eller tumörsjukdomar. Den neurogena smärtan karaktäriseras av en 

retning av nociceptorer i stödjevävnaden som kan uttryckas i nedsatt och förändrad känsel 

(Hein, 2013). 

 

Idiopatisk smärta är smärta som inte har någon uppenbar bakomliggande orsak. Denna typ av 

smärta har ingen nociceptiv, neuropatisk eller psykogen orsak. Idiopatisk smärta kan förvärras 

av psykisk ohälsa och är vanligare hos personer som redan har en bakomliggande 

smärtsjukdom exempelvis fibromyalgi (Hein, 2013). 
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Psykogen smärta är smärta som grundas på psykologiska orsaker. Oftast finns ingen kroppslig 

orsak (Hein, 2013). Tyrer (2006) menar att denna form av smärta är sällsynt och kan övergå 

till symtom som psykosomatiska smärta. Psykosomatisk smärta kan liknas vid ett 

kommunikationsfel mellan frivilliga och ofrivilliga funktionssystem hos patienter. I 

funktionssystem ingår exempelvis sinnen och nervsystemet, mänsklig funktion och struktur, 

reproduktion, utveckling och åldrande, rörelse, matsmältning, ämnesomsättning, endokrina 

Systemet, cirkulation mm. Psykosomatiska symptom tyder på att patienten är oförmögen att 

själv reglera sina störningar och det kan då behövas stöd utifrån, exempelvis i form av 

psykologisk terapi. 

 

Det är av betydelse att veta smärtans ursprung när det skall behandlas smärta då vissa 

behandlingsmetoder har effekt vid vissa typer av smärta men inte vid andra. De traditionella 

analgetiska preparaten ger ofta god effekt vid nociceptiv smärta men ger ofta ingen effekt alls 

vid neurogen och psykogen smärta (Hein, 2013).  

  

Smärtbedömning 

 

En professionell smärtbedömning är avgörande för optimal smärtlindring. Då smärta är en 

subjektiv upplevelse krävs en objektiv standardiserad metod för att bedöma smärta. Med 

objektiv standard menas att fokus ligger på observation och beskrivning av smärtans 

intensitet, varaktighet och lokalisation (Ene et al, 2008). Metoder för att bedöma 

smärtintensiteten är den Visuella Analoga Skalan (VAS), den Numeric Rating Scale (NRS) 

och den Verbal Rating Scale (VRS) (Hein, 2013). VAS som beskrivs av Lundqvist, Benth, 

Grande, Aaseth och Russell (2009) är ett vanligt förekommande instrument för att synliggöra 

och bedöma smärtans intensitet, som sjuksköterskan använder. Hein (2013) menar att VAS 

skalan består av en horisontell eller vertikal linje och är vanligtvis tio centimeter i längden. 

Skalan är förankrad med två verbala beskrivningar, där patienten med en markör anger aktuell 

smärtintensitet mellan noll (ingen smärta) till tio (värsta tänkbara smärta). Det finns VAS 

skalor där färgen blir mörkare till höger som symboliserar ju mörkare desto starkare smärta. 

NRS och VAS rekommenderas för patienter som mestadels kan kommunicera och delta aktivt 

i smärtskattningen. De skalorna bör användas vid akut- och långvarig smärta. Patient ska 

uttrycka sin smärtintensitet under användning av begreppet som ”ingen smärta”, ”mindre 

smärta”, ”måttlig stark smärta”, ”mycket stark smärta” och ”värsta smärta”. På grund av låg 

sensitivitet är denna smärtskala inte lämplig för patienter med kronisk/ långvarig 

smärttillstånd utan den rekommenderas till patienter med akuta smärttillstånd. 

 

En numerisk indikator för patienter med demens är Abbey pain scale. Detta verktyg ska bidra 

till att kunna bedöma smärta hos dem. Verktyget har utvecklats tillsammans med personer 

som lider av en demenssjukdom som inte kunde uttrycka sin smärtskattning. Resultatet visade 

att användningen av Abbey pain scale bidrar direkt till att upptäcka smärtan. 

Smärtupplevelsen hos patienter med demens har kunnat minskas till mer än hälften sedan 

användningen av denna skala (Abbey et al., 2004).  

 

Linde et al. (2013) stödjer sig på tidigare forskning som undersökte validitet och reliabilitet av 

Critical-Care Pain Observation Tool (CPOT). I Linde`s studie har detta instrument för använts 

för att uppskattar smärta hos vuxna som varit intuberade efter hjärtkirurgi. Det har visats att 

CPOT är ett acceptabelt beteendebaserade instrument för smärtbedömning på 

intensivvårdsavdelningar.  
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Kvinnors smärtupplevelse och genus 

 

”Genus betyder det sociala könet och handlar om vad det innebär att vara 

kvinna eller man i olika samhällen. Genus, vårt sociala kön, kan uttryckas 

genom förväntningar och föreställningar” (Hammarström, 2005). 

 

Det finns biologiska skillnader mellan könen såsom att män brukar ha större muskelmassa än 

kvinnor (Hammarström, 2005). Hein (2013) beskriver att nervsystemet hos kvinnor och män 

är olika känsliga. Smärtsensorerna, det vill säga de nervtrådar som tar emot stimuli och 

förmedlar smärta på ryggmärgen, verkar hos kvinnor vara mer känsliga än hos män. Vidare 

berättas att bearbetning av smärta i det centrala nervsystemet är känsligare hos kvinnor, vilket 

ökar risken för utveckling av kronisk smärta. 

 

Skillnaden i smärtkänsligheten mellan kvinnor och män beror även på psykosociala faktorer. 

Dessutom påverkar könshormoner smärtkänslighet, smärttrösklar och smärttolerans hos 

kvinnor och kan variera under menstruationscykeln (Wiesenfeld Hallin, 2005).  

 

Kvinnor som upplever ångest redan preoperativt känner ofta oro efter operationen. Dessutom 

kan smärtupplevelsen ökas postoperativt vid ihållande ångest (Carr, Nicky Thomas & Wilson-

Barnet 2005). Faktorer som ekonomi, vardagsliv, det sociala livet och förväntningar kan 

påverka smärtintensiteten hos kvinnor (Bingefors & Isacson, 2004).  

 

I en tvillingsstudie undersöktes faktorer såsom ärftlighet och miljöfaktorer som kan ha 

påverkan på smärtkänslighet. Olika reaktioner på smärtsamma stimuli testades på kvinnliga 

enäggs- och tvåäggstvillingar. Sammanfattningsvis så visar denna studie att ärftlighet har 

betydelse för smärtupplevelse som utlöses av termiska, mekaniska och kemiska 

smärtproducerande stimuli. Denna studie visade även betydelsen av genetiska faktorer som 

påverkar människans smärtkänslighet och att smärtkänslighet kan vara predikatet för smärta 

(Norbury et al., 2007). 

 

Ghezzi et al (2010) jämförde smärtkänslighet vid laparoskopisk och vaginal hysterektomi vid 

godartad diagnos. Kvinnliga patienter som genomgick en vaginal hysterektomi visade högre 

prevalens för postoperativ smärta än dem som genomgick laparoskopisk kirurgi. Följaktigen 

krävdes mindre dos smärtlindring. 

 

Vikten av informationssamtal 
 

Ett medicinskt informationssamtal mellan patient och ansvarig läkare är avgörande för 

patientsäkerhet och förbättrar den postoperativa upplevelsen och livskvaliteten hos patienten. 

Patienter visade en allmänt förbättrad postoperativ tillfredsställelse, de kände sig trygga och 

välinformerade om de kirurgiska metoderna efter samtalet (Hempowicz et al., 2013). 

Preoperativ information till patienten har således påverkan på effekten av den postoperativa 

smärtlindringen (Niemi Murola et al., 2007). 

 

Smärta är inte bara ett kroppsligt fenomen utan har flera nivåer som påverka. Patientens 

kulturella bakgrund och hennes livssituation färger hennes smärtupplevelse på fysisk, 

funktionell och psykologisk nivå (Buri & Laederach, 2011). 
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Omvårdnad 
 

International Council of Nurses (2010) definierar omvårdnad som en autonom vård i 

samverkan med andar yrkeskategorier för personer i olika situationer. Vidare betyder 

omvårdnad att främja hälsa, förebygga sjukdomar och vårda sjuka, funktionshindrade och 

döende människor. En trygg miljö skall främjas för patienter oavsett åldrar, livssituationer och 

sjukdom. Forskning och utbildning skall främjas för att deltar i utformningen i hälsopolitiken 

och i patientens hälsomanagement.  

 

Omvårdnadsteori av Orem (2012) bygger på människosyn, där var och en har en stark 

motivation för att ta hand om sig själva. Det vill säga oavsett om en person är frisk eller sjuk 

skall patientens hälsa bevaras eller återställas. Detta beteende kallar Orem egenvård. Om 

patienten kan uppfylla dessa krav, behövs ingen professionell omvårdnad. Sjuksköterskan 

ingriper när en patient saknar kunskaper och förmågan om hur hon eller han kan sköta själv 

sin sjukdom och dess behandling. Dessa brister kan bero på fysiska eller känslomässiga 

svagheter som är relaterade till sjukdomen. I genomförandet av omvårdnadsplanen bör både 

sjuksköterska och patient samt anhöriga aktivt involverade (Orem, 2012). 

 

Axley (2008) anser att kompetens är nödvändig för hälso- och sjukvårdspersonalen för att 

säkerställa vården och det måste finnas så som standarder som ska följas i praktiken, samt att 

kompetens ska utvärderas. Olika standarder används som ett instrument för att mäta kvaliteten 

på omvårdnadsdiagnoser, relaterade insatser och omvårdnadskänsliga behandlingsresultat. 

Exempelvis kan Q-DIO vara ett adekvat instrument att använda i praktiken (Müller Staub, 

2009). 

 

Att stödja anhöriga är en viktig del i omvårdnaden liksom hantering av krissituationer som 

kan utlöses på grund av svår sjukdom (Hein, 2013). Krissituationer kan även vara 

omständigheter som har upplevts under en tid exempelvis arbetslöshet, ekonomiska problem, 

eller en skilsmässa. En regelbunden uppföljning av exempelvis patientens 

läkemedelsbehandling är förutsättning för hög kvalité på omvårdnaden (Ubino, 2003). 

 

Patientcentrerad omvårdnad, professionellt samarbete och ett bra informationssystem är 

nödvändig för att förbättra kvaliteten och säkerheten hos patienten enligt Boykins (2014). 

Personcentrerad vård innebär att fokusera på individen och vilka resurser som finns samt vad 

för vård som behövs.  

 

Postoperativ omvårdnadsåtgärd 

 

Det har visats att patienter som mobiliseras på operationsdagen får en kortare 

återhämtningsfas (Morris, Benetti, Marro & Rosenthal, 2010). Dessutom ger ett tidigt peroralt 

näringsintag, inom 24 timmar, efter gastrointestinal kirurgi en signifikant minskning av 

postoperativa komplikationer till exempel anastomosruptur (Osland, Yunus, Khan & Memon, 

2011). Regelbundna postoperativa observationer av vitala funktioner är avgörande för att 

minska risken för postoperativa komplikationer (Zeitz & McCutcheon, 2006). Vitala 

funktioner är framförallt blodtryck, puls, andningsfrekvens och syresättning. 

 

Sjuksköterskans målsättning i smärthantering 
 

Målsättningarna för sjuksköterskor i smärthantering är att använda sin kunskap, bedöma och 

behandla smärta samt att vara delaktig i arbetet för att höja kvaliteten inom omvårdnaden. En 
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sjuksköterska ska även följa och främja forskning och utveckla sin kunskap inom smärta och 

smärtbehandling (Svensk sjuksköterskeförening, 2013). Scott Tilley (2008) beskriver 

uppgifter i de områden som tydliggör kompetensen inom omvårdnaden vilket är att tillämpa 

kunskaper inom alla områden i praktiken och undervisa med fokus på specifika resultat eller 

kompetenser. Dessutom ska sjuksköterskan bidra till att öka sin kompetensnivå, ha ansvar för 

studerande, använda praktikbaserat lärande och självutvärdering samt individuellt anpassat 

lärande.  

 

Buckley (2000) poängterar att hälso- och sjukvårdspersonalen har ansvar att handla adekvat 

när patienten upplever postoperativ smärta. Sjuksköterskans roll är förknippad med avsvaret 

för kompetent smärtbedömning, administrering av läkemedel enligt läkarens ordinationer och 

utvärdering av behandlingseffekten(Ubino (2003). 

 

Postoperativ smärtbehandling  

 

Det finns olika metoder för att smärtlindra patienter postoperativt med hjälp av analgetika 

(Hein, 2013). Volk (2008) visar evidensbaserade aspekter av postoperativ smärtbehandling. 

Där beskrivs att analgetika från olika grupper används idag och de som ordineras mest är 

opioider, icke- steroida antiinflammatoriska läkemedel och andra icke- opiat- analgetika som 

även kan administreras i kombination med varandra. Patientkontrollerad analgesi (PCA) är en 

av den vanligaste metoden för att ge postoperativ smärtlindring. Där har patienter möjlighet 

att administrera själv Opioider via en programmerbar infusionspump (Grass, 2005). Perifera 

regionala tekniken såsom lokal-, intraartikulär-, epiduralanalgesi kan användas för att 

förbättra perioperativ lokalanalgesi. Epiduralanestesi är en annan effektiv smärtlindring som 

ger kontinuerlig smärtbedövning och kan ha fördelar jämfört med opiat som administreras 

intravenöst. En epidural smärtlindring med lokalbedövning och opioder förbättrar 

livskvaliteten och ger bättre smärtlindring för patienter med genomgått större kirurgiska 

ingrepp (Ali et al., 2010). 

 

För att minska postoperativ smärta rekommenderas en multimodal metod genom användning 

av kombination av olika smärtstillande läkemedel samt att använda icke-farmakologiska 

metoder (Ettrich, Seifert, Scharnagel & Günther, 2007). Icke-farmakologiska metoder som 

exempelvis transkutan elektrisk nervstimulering (TENS) är en kompletterande åtgärd samt 

kan bidra att den postoperativa smärtintensiteten minskar (Desantana, Sluka & Lauretti, 

2009). En randomiserad klinisk studie med ammande kvinnor, som har fått mer än ett barn, 

genomfördes med TENS där det visades att smärta vid uteruskontraktioner under amning har 

upplevts mindre smärta (De Sousa, Gomes Sponholz & Nakano, 2014). När TENS används 

på rätt sätt med korrekt placering av elektroderna och rätt inställning kan det förväntas bra 

smärtlindring i alla frekvensområden, oavsett om det handlar om en postoperativ 

smärtbehandling eller lindring av kronisk smärta (Hein, 2013). 

 

Sjuksköterskans roll vid smärtlindring av patient  
 

Enligt Happ et al. (2011) som observerade interaktioner mellan sjuksköterskor och svårt sjuka 

icke-talande patienter som vårdats på intensiven har beskrivit hur kommunikationen om 

smärta förbättras genom användning av hjälpmaterial såsom skrivmateriel, alfabets tavlor och 

smärtskalor. I studien kom man fram till att det vanligaste sättet att kommunicera med 

patienten var genom ögonkontakt.  
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Ene et al. (2008) genomförde ett tvådelat tvärsnitts studie i ett utbildningsprogram om 

smärtbehandling, där sjuksköterskorna deltog under en tvåårsperiod. Där konstaterades att 

sjuksköterskornas förmåga att bedöma smärttillstånd ökade efter de två år som studien pågick. 

Trots allt uppgav fyrtio procent av hälso- och sjukvårdspersonalen att de inte använde VAS 

och att de inte bedömde smärta i vila samt vid aktivitet. En fjärdedel av sjukvårdspersonalen 

utvärderade inte effekten av given analgetika. Studien visade en diskrepans i dokumentation 

av smärtpoängen mellan vårdpersonalen och patienter. Det verkar finnas ett behov att göra 

sjuksköterskor mera medveten om betydelsen för noggrann smärtbedömning. 

 

Inom gynekologisk kirurgi jämfördes patienter som genomgick bäckenorganframfall kirurgi 

med varandra. En förbättrad återhämtning var associerad med en acceptabel smärtlindring 

vilket minskade vårdtiden, ökar patientens tillfredsställelse och ger ekonomisk vinst 

(Kalogera et al., 2013). 

 

Vid en intervjustudie där sjuksköterskor av tre olika kirurgiska avdelningar deltog framkom 

att det fanns stora skillnader bland sjuksköterkornas sätt att behandla smärta. Utbildning samt 

praktik behövs för att öka kunskap om smärta och smärtbehandling samt betydelsen av en 

respektfull kommunikation för att främja ett optimalt samarbete (Dihle, Bjølseth & Helseth, 

2006). 

 

Problemformulering  

 

Tidigare studier visade att kvinnliga patientens smärtlindring efter kirurgiska ingrepp inte blev 

tillgodosetts tillräckligt. En betydelsefull roll i det var sjuksköterskornas bedömning av 

smärtbehovet. Otillräcklig smärtlindring kan leda till att patienten mår allmänt sämre genom 

att ha ont, till en förlängd återhämtningsfas. Negativa konsekvenser för både den enskilda 

patienten samt ökade kostnader för samhället uppstår. Det behövs mer kunskap om 

sjuksköterskans upplevelser av att smärtlindra kvinnliga patienter och i synnerhet kvinnliga 

patienter postoperativt. Genom att studera sjuksköterskans upplevelse i samband med 

smärtlindring av kvinnliga patienter vill denna studie bidra till en förbättrad säkerhet och 

kvalitet av omvårdnaden. 

 

SYFTE 

 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av att smärtlindra kvinnliga patienter 

postoperativt.  

METOD 

Ansats 

En kvalitativ metod valdes med målet att belysa upplevelser, människors tankar, erfarenheter, 

motiv, attityder och förväntningar (Kvale & Brinkman, 2009). I denna studie undersökas 

sjuksköterskans upplevelse av att smärtlindra kvinnliga patienter postoperativt. Kvalitativa 

studier söker efter förståelse av helheten (Polit & Beck, 2012). Kvalitativa forskare använder 

sig av ostrukturerade eller semistrukturerade intervjuer för sin forskning (Kvale & Brinkman, 

2009). Författaren har valt semistrukturerad intervju. Det insamlade materialet kunde belysa 

syftet (Polit & Beck, 2012). Kvaliteten i intervjun värderades efter styrkan och värdet i den 

kunskap som framställds (Kvale & Brinkmann, 2009). Studien undersökte sjuksköterskans 

upplevelser i att smärtlindra postoperativt kvinnliga patienter. Intervjun valdes, då den var 
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lämplig för att öka kunskapen kring mening och mönster i sjuksköterkornas berättelser om sig 

själva och sitt handlingssätt. I en narrativ intervju kan intervjuaren fråga direkt efter 

berättelser och tillsammans med intervjupersonen försöka att ge struktur ut de olika 

händelserna i sammanhängande historier (Kvale & Brinkman, 2009).  

Urval 

En del av förberedelsen av studien var att ta ställning till vilken urvalsmetod som är lämplig 

för datainsamling. För att kunna svara på studiens syfte valdes samtliga informanter i denna 

studie ut genom ett strategiskt urval. Ett strategiskt urval betyder att deltagarna väljs utifrån 

ett antal variabler som är teoretisk värdefulla och letar efter intervjupersoner som uppfyller 

dessa krav. Författaren inkluderade personer med fördjupad förståelse för problematiken och 

god kunskap erfarenhet i ämnet (enligt Polit & Beck, 2012). Inklusionskriterier i studien var 

att intervjuar åtta legitimerade sjuksköterskor som varit anställda i minst sex månader på en 

postoperativ avdelning på en mellan sjukhus där kvinnliga patienter vårdas. Ytterligare ett 

inklusionskriterium var att sjuksköterskorna är vana av att kunna bedöma patientens smärta 

samt behärska det svenska språket. Dessutom var alla informanter kvinnliga. Detta avgjordes 

genom enhetschefen som tjänstgör på denna avdelning där intervjun ägde rum. 

Sjuksköterkorna tjänstgjorde därutöver dag-, kvällspass och vardagar. Sjuksköterskor som 

tjänstgjorde mindre än sex månader exkluderades. 

 

Tabell I: Bakgrundsinformation till deltagande sjuksköterkor. Varje rad presenterar samma 

informanter som tjänstgjorde en viss tid som sjuksköterska samt ett visst antal år på 

postoperativ avdelning.  

 

Antal tjänsteår som sjuksköterska Antal tjänsteår på postoperativ avdelning 

29 I många år. 

19 8 

37 15 

36 I många år. 

14 6 

14 10 

26 20 

7 3 

 

Genomförande 

 

Författaren kontaktade verksamhetschefen för postoperativa enheten på en mellan sjukhus i 

Sverige. Därefter har ett informationsbrev som innehåller en kort beskrivning av studien 

såsom frågeställning, syfte och metod skickats ut via elektronisk mail med en förfrågan om ett 

skriftligt samtycke av verksamhetschefen till att studien genomförs på den aktuella enheten 

(Bilaga I). Uppgifter om studien och samtyckesformulär till möjliga informanter skickades i 

första hand via mail (Bilaga II) till enhetschefen som delade ut dessa till legitimerade 

sjuksköterskor. Åtta sjuksköterskor var intresserade av att delta i studien. Därefter föreslog 

enhetschefen tre dagar där studien kunde genomföras. Intresserade sjuksköterskor anmälde sig 

genom att skriva under ett samtyckesformulär. När som helst under studiens gång kunde 

deltagare avbryta sitt deltagande utan att ange orsak. Samtyckesformuläret lämnades till 

författaren vid varje intervjutillfälle. Först genomfördes en pilotintervju för att säkerställa 

frågornas applicerbarhet i intervjun. Pilotintervjun var avgörande för författaren för att får en 

vägledning till förbättringar på frågeställningarna. Informationsinsamlingen tar följaktligen en 
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betydelsefull del för att få en rejäl och sannfärdig bild av erfarenhet för att få tillräcklig data 

inte enbart till analys utan också till slutsatsen (Malterud, 2009). Pilotintervjun gav författaren 

dessutom möjlighet att öva intervjutekniken. Efter pilotintervjun valde författaren att ta bort 

två frågor då de inte ledde till värdefull information som var relaterad till studiens syfte. 

Pilotstudiens resultat ingick inte i studiens resultat. Datainsamling genomfördes med hjälp av 

kvalitativa intervjuer. Ett antal frågor i form av en semistrukturerad intervju samt även 

följdfrågor för att få ett mer utförligt svar användes. Karakteristisk för en semistruktured 

intervju är att intervjun börjar med öppna frågor som stegvis blir detaljerade (enligt 

Graneheim & Lundman 2004). Frågor och följdfrågor sammanställdes av författaren själv. 

Författaren genomförde intervjuerna själv. Intervjustudien genomfördes i ett avskilt rum som 

tog cirka 20-30 minuter per deltagare. Intervjuerna spelades in på band och sedan 

transkriberades samtliga intervjuer av författaren.  

 

Dataanalys  

 

Det insamlade studiematerial analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. Detta innebär att 

utforma frågor utifrån materialet och undersöka materialet samt återge svaren på ett 

systematiskt, organiserad och betydelsefullt sätt (enligt Malterud, 2009). Materialet 

analyserades och informationsomfattning kortades ner så att ett mönster igenkännas (enligt 

Polit & Beck, 2012). Analysen ska bygga en övergång mellan material och slutligt resultat 

genom att det organiserade materialet tolkades och koncentrerades (Malterud, 2009). 

Analysen genomfördes med hjälp av en kvalitativ manifest innehållsanalys som omfattar 

framtagning av meningsbärande enheter, kondensering, kodning och utformning av 

kategorier. En manifest analys innebär att tolka det som texten säger. Analysmetoden valdes 

eftersom den var lämplig för att analysera intervjuer. Dessutom kunde likheter och skillnader 

påvisas genom denna metod (enligt Graneheim & Lundman 2004).  

 

Bearbetning startades med att läsa utskrifterna igenom ett par gånger för att få en förståelse i 

helhet av innehållet (enligt Graneheim & Lundman, 2004). Dataanalysarbetet skedde utifrån 

den transkriberade intervjutexten. Sedan tilldelades texten till de särskilda kategorierna. 

Samtliga intervjuer lästes om igen och meningsbärande stycken markerades (enligt 

Graneheim & Lundman, 2004). Meningsbärande enheter är meningar eller stycken av texten 

som var relaterade till studiens syfte (Graneheim & Lundman, 2004). Meningar eller citat från 

intervjuerna, som framkom, förkortades genom kondensering (Graneheim & Lundman, 2004). 

De meningsbärande enheterna kondenserades så att den dominerande meningen behölls men i 

koncentrerad form. Denna procedur genomfördes på alla transkriberingar innan bearbetning 

fortsattes till kondensering (Graneheim & Lundman, 2004). Sedan följdes kodningen, där 

varje meningsbärande enhet förseddes med en kod och struktureras till kategorier. 

Personuppgifter avidentifierades. Innehållet strukturerades sedan till kategorier som beskriver 

det manifesta innehållet och som ligger till grund för studiens resultat (enligt Graneheim & 

Lundman, 2004). I Tabell I visar exempel på meningsbärande enheter, kondenserad text, kod 

samt kategorier. I tabellen analyserades kodernas förhållande till andra koder och dess relation 

till sammanhanget. 
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Tabell II: Exempel på meningsbärande enheter, kondenserat text, kodning och kategorier 

enligt innehållsanalys av Graneheim och Lundman (2004). 

 

Meningsbärande enhet Kondenserad text Kod Kategori 

Ordinationer är riktig störande 

om det inte finns... det är 

avgörande att det som är givet 

är avkvitterad att det är ordning 

på 

Att det finns 

ordinationer för 

smärtlindring 

Bra 

kommunikation 

för patientens 

säkerhet och 

tillfredsställelse 

Kommunikation 

med läkare 

Annars som måste användas sin 

kunskap som man har med om 

de inte riktig ligga still i sängen 

och det är jätte svårt vad det 

egentligen står för och det 

handla inte bara om fysiska 

smärta alla gånger 

Att använda sin 

kunskap för att 

behandla smärta 

Kunskap i 

smärthantering 

Erfarenhet och 

kunskap 

Vi får ju ordinationer av 

narkosläkarna och det kan 

skilja hur pass bra ordinationer 

man får... vi får tänka själva 

ganska mycket så vi ställer 

frågan till läkaren om vi kan 

göra så här... kan du ordinera... 

ja... ja... ja 

Att ordinationer är 

tillfredställande Teamarbete 

Kollektivt 

samarbete och 

förtroende 

Hysterektomier... på försök 

togs Morfin Spinal bort under 

några månader... anledningen 

var att det krävs mindre 

övervakning postoperativt och 

för att patienten fortare skulle 

komma igång... två till tre 

timmer innan man lyckades att 

får ner smärtan till låg nivå 

Mindre övervakning 

och kortare 

vistelsetid 

postoperativt efter 

smärtlindringen har 

tagits bort Brist på resurser 

Vikten av 

kvinnliga 

patienters 

smärtlindring  

Kanske man får tag på en 

doktor som man kan prata 

med... annars generella 

ordinationer har man ju... 

Paracetamol har man ju alltid i 

botten men en del kan inte få 

det och det 

Tillgänglighet till 

läkare. Om 

generella 

ordinationer inte är 

tillräckligt.  

Bra 

kommunikation 

för patientens 

säkerhet och 

tillfredsställelse 

Kommunikation 

med läkare 
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Samtliga koder identifierades. Därefter klassificerades och jämfördes koderna med tanke på 

likheter och skillnader. Detta gav 10 kategorier som resultat. Graneheim och Lundman (2004) 

menar att generering av kategorier är det centrala i kvalitativ innehållsanalys. Ytterligare så 

ska kategorierna vara ömsesidigt uteslutande och kongruenta. Vidare menas att inga data, som 

är relaterad till studiens syfte, skall exkluderas på grund av brist på en användbar kategori och 

att inga data ska gå förlorade emellan två kategorier eller klassificeras in i flera kategorier. 

Vid tvivelaktighet av författaren under processperioden så har författaren valt att gå tillbaka 

till transkriberingen igen för att komma till materialets förståelse och följaktligen tydliggöra 

kodens innehåll. Författaren behövde vid vissa tillfällen gå fram och tillbaka mellan 

materialstycken och helheten då analysbearbetningsprocessen inte är en linjär process (enligt 

Graneheim & Lundman, 2004). 

Forskningsetiska överväganden 

 

I föreliggande arbetet tas hänsyn till de fyra forskningsetiska individskyddskraven som kallas 

för informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav.  

 

I informationskrav ska forskaren informera deltagarna om studiens syfte och vilka villkor som 

gäller. Verksamhetschef informerades om syftet med forskningen och samtliga deltagare fick 

förfrågan om ett skriftligt samtycke, där studiens syfte tydligt framgick. Enhetschef samt 

studiens deltagare hade under hela studien möjlighet att kontakta författaren eller författarens 

handledare för frågor och funderingar. Deltagande var helt frivilligt och att deltagarna när 

som helst utan att ange skäl avbryta sitt deltagande. 

  

Samtyckeskrav betyder att deltagarna har rätt att avgöra över sin medverkan. Samtyckeskrav 

uppfylls genom att samtliga deltagare fick ett informationsbrev och lämnade samtycke 

skriftligt.  

 

Enligt konfidentialitetskrav så skall all information om deltagande i forskningen hanteras på 

så sätt att ingen enskild individ kan identifieras av utomstående samt att ingen obehörig kan ta 

bruk av dem. Detta uppfylldes genom att författaren hade förvarat uppgifterna så att ingen 

annan person har tillgång till anteckningarna. Dessutom togs inga uppgifter om enskild person 

utan endast ålder och namn. Vid transkriberingen har namnet bytts ut mot ett intervju 

nummer. Författaren hade förvarat det inspelade materialet och den transkriberade texten 

hemma hos sig så att ingen annan än författaren hade tillgång till anteckningarna. Ingen 

utomstående samt anhöriga kunde identifiera vilken deltagare som sa vad vid studiens 

resultat.  

 

Enligt nyttjandekrav så skall uppgifter om den enskilda personen bara användas för 

forskningsändamål. Detta fullgjordes genom att allt insamlade material kommer enbart i 

denna studie till användning. Efter studiens godkännande och avslutning kommer allt material 

att förstöras såsom samtliga utskrifter, inspelningar och data dokument. Författaren planera att 

ger studiens deltagare möjlighet till att ta del av etiskt känsliga passager eller kontroversiella 

tolkningar i undersökningen innan den publiceras (enligt EPN, 2012).  
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RESULTAT 

 

Nedan presenteras hur sjuksköterskorna upplevde att smärtlindra kvinnliga patienter 

postoperativt. Deras tjänstgöringstid beskrivs i tabell I. Deltagande sjusköterskorna var alla 

kvinnliga och hade tjänstegjort på postoperativ avdelning olika länge samt uppfyllde de 

inklusionskriterierna.10 kategorierna framträdde i analysen: vikten av kvinnliga patienters 

smärtlindring, frustration, kollektivt samarbete och förtroende, kommunikation med läkare, 

erfarenhet och kunskap, smärtbedömning, trygghet genom rutiner, kvinnors kropp, bemötande 

samt kroppskontakt och miljö.  

 

Vikten av kvinnliga patienters smärtlindring  

 

Målet för alla sjuksköterskor var att får ner VAS under fyra. Alla deltagare i studien uppgav 

att det kändes viktigt för dem att alla nyopererade kvinnliga patienter skulle få tillräcklig med 

smärtlindring. En del upplevde att de berörda kvinnliga patienterna uppgav postoperativt 

smärta med hög intensitet efter borttagning av morfin spinalanestesi (SPA). Sjuksköterskor 

upplevde att orsaken till att inte kunna smärtlindra kvinnliga patienter tillräckligt var att det 

krävdes vissa resurser såsom mer personal, längre övervakningstid och regelbundna kontroller 

av vitalparametrar. Det har upplevts att det dessutom krävdes stora doser av smärtlindring för 

att få ner VAS hos de kvinnor som inte har fått morfin spinalanestesi (SPA).  

 

”Anledning för att ta bort morfin Spinal var att det tar tid o lägga den inför operation och 

operatören har inte tid o vänta... förlängd övervakning och då är det resurskrävande och det 

är svårt i dagens tid när det inte finns personal”(Intervju 1) 

 

”... många patienter som upplevde smärtor, tog tid innan det lyckades o smärtlindra... det var 

panik, det var så stress när de kom... tog tid... det gick åt ganska stora 

Morfindoser...”(Intervju 3) 

 

En del uppgav att en kontinuerlig epidural anestesi (EDA) och morfin SPA kan ge adekvat 

postoperativ smärtlindring till kvinnliga patienter. För att uppnå målet, att patienter inte ska ha 

mer än VAS fyra innan de skickas vidare till mottagande vårdavdelning, kompletterades 

smärtlindring via infusioner och tabletter. 

 

”En dam som har EDA blir väl smärtlindradpostoperativt”(Intervju 4) 

 

”De som får morfin SPA... sällan får en smärtproblematik”(Intervju 3) 

 

”Noga med att snabbt ge smärtlindring, att får ner smärtan... snabbt få ner VAS innan de 

skickas till avdelning... om patienten själv kan bedöma är det bästa” (Intervju 4) 

 

Frustration 

 

Frustration var en av flera känslor som väcktes hos övervägande delen av informanterna i 

samband med att det togs bort en välfungerande smärtlindring såsom EDA. Informanterna 

menade att det skulle behållas en välfungerande smärtlindringsmetod tills det har hittats en 

annan smärtlindringsmetod. De uppgav att det fanns vissa fall där kvinnor inte blivit 

smärtlindrade trots samarbete med olika läkare. 
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”Att man tog bort Spinal blandningarna perioperativ… så var det jätte bra på avdelningen 

men inte hos oss... vi skicka ju inte iväg de patienterna utan de blir ju smärtlindrade till 

slut”(Intervju 6) 

 

”Det är förödande när man ta bort en bra smärtlindring för att det inte finns att övervaka 

patienter... måste mera protestera och säger nej... det funkar bra och det måste lösas på 

något annat sätt”(Intervju 1) 

 

Att inte kunna smärtlindra kvinnliga patienter berodde enligt sjuksköterskorna på tidsbrist av 

olika skäl. Tidsbrist medförde att de inte kunde tänka på något annat som kunde förbättra 

patientens smärtupplevelse eller att ta en diskussion med läkare kring smärtproblematik. En 

del informanter uppgav att de kände sig som sämre sjuksköterskor då de inte kunde hjälpa 

patienten med tillräcklig smärtlindring. 

 

”Att de kan utvärdera smärta givetvis och sedan är det tidsfaktor för mig själv... det är inte 

alltid man har den tid... ta en diskussion med doktor hur man ska göra”(Intervju 4) 

 

”Reoperation av höftprotes... blev aldrig smärtlindrad... ortoped och narkosläkare har tittat 

men de har ju inte heller röntgenblick... fick höra i efterhand att höft var luxerad... då känner 

man sig som en dålig sjuksköterska om man inte lyckas smärtlindra”(Intervju 2) 

 

Kollektivt samarbete och förtroende 
 

Alla informanter som tjänstgjorde på postoperativ avdelning samrådde med flera 

sjuksköterskor vice versa. Detta var viktigt för att uppnå en optimal smärtlindring hos 

kvinnliga patienter postoperativt. Genom inflytande av kunskapen från postoperativa 

sjuksköterskor ordinerade läkare långtidsverkande smärtlindring, tills de nyopererade 

kvinnliga patienter flyttades till mottagande vårdavdelning.  

 

”Vi har smugit in Tarquinique/ Oxycontin på morgonen och kvällen och det tror jag är jätte 

bra”(Intervju 1) 

 

”Ibland så räcker inte min kunskap ... så måste man involvera narkosläkare eller kollegor... 

involvera fler”(Intervju 8) 

 

En del informanter upplevde att förtroendet från läkare till sjuksköterskor var en viktig punkt. 

Denna återspeglades t.ex. genom att läkare gav sitt samtycke när sjuksköterskan föreslog 

exempel på komplementär smärtlindring. Generella ordinationer, vilket kan vara ett 

komplement till den ordinerade smärtbehandlingen när det inte finns aktuella 

läkarordinationer kunde vara ett annat exempel. Detta gav sjuksköterskorna en flexibilitet för 

att behandla patientens smärta i tid.  

 

”Vi har ju generella ordinationer av smärtlindring som man kan ge... man gör ja så gott man 

kan o smärtlindra... om spinalen redan har släppt när de kommer ut... eftersom på grund av 

operationen tog längre tid”(Intervju 6) 

 

”Vi är på ett litet sjukhus så har ju läkaren förtroende för oss o så där... lita på oss och hör 

av det vi säger... så att patienter får smärtlindring i tid”(Intervju 7) 
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Brist på samarbete upplevde de flesta informanter. De uppgav att personalen av den 

mottagande vårdavdelningen hade en annorlunda uppfattning om smärtskattning och 

utvärdering än de sjuksköterskorna på den postoperativ avdelning.  

 

”Lite svårt med just gyn patienter och även med sjuksköterskorna på mottagande 

vårdavdelning... de säger att de inte har ont... svårt att får en dialog med dem”(Intervju 1) 

 

”Vid behovs medicin gäller på vårdavdelning där”(Intervju 2) 

 

Kommunikation med läkare 

 

De flesta informanter uppgav som största hinder en bristande kommunikations möjlighet med 

läkaren. Detta kunde tämligen påverka patientens smärtbehandling. Informanter upplevde att 

det var störande när det saknades befogenhet för att ge tillräckligt smärtlindring. Alla 

informanter var ense om att läkarens ordinationer var avgörande. Det var mycket tidskrävande 

för sjuksköterskorna när de behövde påminna läkaren om att ordinera, då läkaren sällan 

uppehöll sig på postoperativ avdelning. 

  

”Saknas ordinationer... alltid måste man söka någon läkare för att få ordinationer... det blir 

extra arbete för oss”(Intervju 3) 

 

En del informanter uppgav att det var viktigt att läkaren lyssnade till sjuksköterskans 

bedömning av patientens smärta. Informanterna upplevde att läkarna ibland hade annan 

uppfattning om smärta och hur den ska behandlas.  

 

”Att läkarna också förstår om smärta o så postoperativt... det kan ju vara lite olika där då... 

vad de har för uppfattning om smärta o hur de ska behandlas och så där... om man kan ha en 

bra dialog ihop med läkare och om man bli lyhörd om patientens behov”(Intervju 4) 

 

En del informanter upplevde att det var avgörande att ha flexibilitet i smärtlindring genom vid 

behovs ordinationer. På det sättet kunde det förhindras att behöva kontakta läkare vilket 

förkortade tiden till att patient kunde få smärtlindring.  

 

”Att det finns ordinationer och att det finns ett spann alltså att man ha olika och välja på... 

man måste ju börja... tidsåtgången...”(Intervju 2) 

 

”... kvinnor med planerade sectio, de får ju Morfin Spinal... de ska ligga kvar på postop i sex 

timmar och man får inte ge Morfin bredvid då måste de vara kvar mycket mycket längre och 

det tycker jag är mycket svårt. Om de har ont då har man inte så mycket och spela på... då får 

man hoppas att man får tag på en doktor som man kan prata med”(Intervju 5) 

 

Erfarenhet och kunskap  

 

Alla informanter var intresserade av att ge god omvårdnad på bästa möjliga sätt genom att 

finna den direkta orsaken till smärtproblematiken. De beskrev olika situationer som hade 

inverkan på kvinnliga patienters smärtlindring. En del informanter upplevde att det hade 

gjorts betydande framsteg i smärtlindringsprocessen under de senaste 20 åren.  
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”Ibland kommer patient som har så ont... måste vara att det något fel... kalla in operatören 

eller titta på patientens bakgrund... kanske hon har ätit mycket smärtlindring innan” (Intervju 

3)  

 

”... det var ju lite restriktivare förut... det läggs mer lokalanestesi idag... enorm utveckling 

inom 20år... det fanns olika smärtlindring för män och för kvinnor förut... kvinnor har fått 

annan smärtlindring än män...”(Intervju 3) 

 

En del informanter uppgav att mängden av smärtlindring berodde på operationsomfattning. 

 

”Gyn patienter har alltid varit speciella, de har tidigare alltid haft mycket ont men det kanske 

berodde på operationsmetoderna, vad de får att sova på och att de får för mycket 

smärtstillande precis innan de väcks”(Intervju 4) 

 

En del informanter uppgav sig ha kunskap om biverkningar i samband med 

läkemedelsbehandling och var beredda på akuta händelser.  

 

”Morfin är andningspåverkade... det vet man ju... det går inte riktig o veta vad man ska ge för 

doser... en del andas galant och en del sluta andas. Vi ska inte vara rädda för att ge högre 

doser eftersom att de är ju övervakade... visst kan det hända något men vi står ju beredda för 

det om man ge stora doser”(Intervju 1) 

 

Informanterna upplevde att de blev stärkt i sin yrkesroll, när smärtlindringen lyckades hos 

kvinnliga patienter postoperativt.  

 

”... (när) det har blivit bra, då blir man riktig stärkt som sjuksköterska”(Intervju 5) 

 

Smärtbedömning 

 

För att ge tillräckligt med smärtlindring var det avgörande, enligt informanternas upplevelser, 

att bedöma smärta i första hand genom de vanligaste smärtskalorna VAS eller NRS 

postoperativt. Smärtbedömningen utfördes minst en gång i timmen eller oftare. En del 

informanter orienterade sig bland annat på vitalparametrar eller bara på observationer, om det 

inte fanns möjlighet att använda de smärtskalorna. En del informanter uppgav att 

smärtskalorna inte alltid var ett lämpligt verktyg då orsaken till att uppleva förstärkt smärta 

även berodde på patientens bakgrund exempelvis missbruk, smärtproblematik eller psykisk 

ohälsa. 

 

”... hur är mimiken och kroppen reagerar. Cirkulatoriskt kan man ju också se... och sen 

naturligtvis att man ger smärtlindring och att man går tillbaka och kontrollerar inom fem till 

tio minuter hur det känns då... om man ska fylla på eller ändra smärtlindringen, komplettera 

smärtlindringen”(Intervju 8) 

 

”Om jag kan ha en verbal kontakt med kvinnan då får jag ett bra kvitto på, då svarar de 

oftast om de tycker att de är fullständigt smärtlindrade eller om smärtan är uthärdligt 

...”(Intervju 5) 

 

För att bedöma kvinnornas smärta vid exempelvis demens, använde en del informanter olika 

ansiktsskalor. En del informanter använde Critical Care Pain Observation Tool (CPOT) som 

är en accepterad beteende skala för att bedöma smärta hos vuxna som behöver omvårdnad. 
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Men även Abbey pain scale hade kommit till användning där det bedömdes smärtans 

svårighetsgrad hos äldre personer med kognitiv påverkan. 

 

”Det gör jag väl dels på att höra vad de säger om sin smärta och sen för att bedöma hur de 

ter sig, med hjälp av våra skalor. Skalan som jag använder alla fall är VAS eller NRS eller 

CPOT”(Intervju 8) 

 

”Med dementa patienter går jag på ansiktsuttryck och kroppsuttryck, oftast är den verbala 

kommunikationen helt borta. Då använda vi Abbey pain scale, då tittar man ju på 

ansiktsuttryck, lyssnar om de ger mer ljud ifrån sig men detta kan de ju även göra i sitt 

normala tillstånd, det är jätte svårt att bedöma”(Intervju 7) 

 

Trygghet genom rutiner 
 

För att smärtlindra kvinnor postoperativt på bästa möjliga sätt använde en del informanter en 

utarbetad standardvårdplan. Den innebar att det dagliga patientnära arbetet styrdes av en på 

förhand formulerad plan med riktlinjer för smärtlindring.  

 

”Standardvårdplaner har utarbetats på postoperativ avdelning... gjort ett arbete vad gäller 

smärtlindring ur omvårdnadsperspektiv... om smärtlindring. I första hand ger man injektioner 

eller infusioner men även på långsikt... att det finns i planeringen när de kommer till 

avdelningen till exempel smärtlindring via tabletterna... är det all bästa”(Intervju 4) 

 

En del informanter upplevde att patienter som har fått preoperativ information blev bättre 

smärtlindrad. Information kan handla om patientens tillstånd postoperativt och möjliga 

komplikationer. 

 

”Informationen förre operationen tror jag... det beroende på ingrepp... det påverka smärta 

ganska lämpligt också”(Intervju 4) 

 

”Kvinna som har avböjt en Morfin Spinal... knäoperation... på henne så såg man att hon hade 

riktigt ont vansinnig ont... ta bort mitt knä… men hon vill inte har spinal... var hennes eget 

önskemål... en läkare ska förklara varför hon ska ha en spinal”(Intervju 8) 

 

Kvinnors kropp 
 

Ett flertal informanterna uppgav att det hade testats många olika typer av sövning, bedövning 

och smärtlindring de senaste åren, speciell på patienter som skulle genomgå hysterektomier. 

Detta bekräftar att denna typ av operation är ett stort ingrepp där det behövs adekvat 

smärtlindring och där det skall tänkas på olika nivåer.  

 

”Nu tänker jag på abdominella hysterektomier, testades många olika typer av sövningar och 

bedövningar, bekräfta ännu mer att det är svårt att smärtlindra, bekräfta ännu mer att det 

inte var tillräckligt, det har man sätt på de olika smärtbehandlingsmetoder, att det behövs 

mycket mycket mer smärtlindring, viktig att man tänka på det, man måste tänka i olika nivåer, 

det är speciellt tycker jag”(Intervju 1) 

 

”Där finns egentligen ingen skillnad annat än hysterektomi den är ju för en del kvinnor 

väldigt smärtsam... det kan vara svårt att smärtlindra... det är ibland inte tillräckligt då och 
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där kanske att narkosläkare under operation ska välja någonting annat kan jag tycka” 

(Intervju 3) 

 

En del informanter uppgav att kvinnliga patienter visade en förstärkt effekt av 

läkemedelsbehandling. Detta har till följd att samma läkemedel kunde ha vissa biverkningar i 

form av illamående och kräkningar efter operation hos kvinnor i jämförelse med män. 

 

”Kvinnor mår mera illa... det är absolut så... vilken operation det spelar ingen roll... det 

händer ofta kvinnor”(Intervju 4) 

 

Bemötande  
 

Informanterna upplevde att en bra kommunikation mellan patient och dem själva bidrog till 

postoperativ smärtlindring. När den fungerade väl, så upplevde informanterna att patienten 

kände patienten sig tryggare och dessutom fick sjuksköterskan svar på vad smärtan berodde 

på. Om kommunikationen var bristande, hade sjuksköterskan alltid möjlighet att byta av med 

en annan kollega. 

 

”De har ju mycket i bagaget till exempel ätit mycket smärtlindring innan men oftast är det så 

att de behöver inte bara smärtlindring ibland känns patienten väldigt trygg när man bara 

pratar med patienten och står på sidan...”(Intervju 5) 

 

”Man vet att kvinnor reagerar lite olika... det beror på varför de opereras kan man ju säga... 

det kan vara en sorgeprocess som är igång... de kan vara väldigt ledsna innan tror jag och 

det kan komma upp postoperativt... kvinnor är mer komplexa”(Intervju 2) 

 

”Ibland finns kemi mellan patient och sjuksköterska som inte riktig passar och då måste 

någon annan komma och sedan blir det bra... det är inte bara smärtstillande det är oftast att 

lösa problemet tillsammans med patienten ... det är viktig att man kan byta av”(Intervju 7) 

 

En informant som har tjänstgjort i många år på postoperativ avdelning uppgav att det är lättare 

att ta hand om kvinnor än om män under postoperativt vistelsetid. 

 

”Lättare att ta hand om kvinnor och att trösta… än män, omhändertagande hos kvinnor är 

lättare”(Intervju 3) 

 

Kroppskontakt och miljö 

 

En del av informanter tyckte att miljön kring patienten påverkar upplevelsen av smärta. Ibland 

är det svårt att dämpa ljudnivå på sjukhus då olika patientgrupper vårdas inom samma miljö. 

Det kan innebära att barn och äldre patienter befinner sig i samma rum. För att hålla miljön så 

lugn som möjligt hade personalen på postoperativ avdelning tagit beslut om att inga besökare 

fick komma dit, bara vid enstaka tillfällen exempelvis om en tolk behövdes. Samtliga 

informanter var ense om att musik bidrog till att miljön kring patienten blir lugn och fridfull. 

Dessutom uppgav informanterna att lägesförändringar samt värme var ett bra komplement och 

bidrog till postoperativ smärtlindring. 

 

”Vi har ju också barn som går hem från oss och då är det svårt att dämpa nivån... vi tillåter 

heller inga besök på postop för att hålla ner ljudnivån, tillåts då det behövs tolk... det är 

oftast pratigt... personalbyte etcetera... påverkar väl smärtupplevelsen”(Intervju 4) 
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”Det bästa om jag får en kommunikation hur patient känner och hjälper med annat 

exempelvis musik eller lägesförändringar eller bädda till lite grann och lägga en kudde under 

knät... värme är oftast ett bra komplement vid gyn patienter... och gud vad skönt säger de 

då”(Intervju 8) 

 
DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

 

För att kunna svara på studiens syfte valdes samtliga informanter i denna studie ut genom ett 

strategiskt urval. Ett strategiskt urval betyder att forskaren väljer att inkludera personer med 

erfarenhet av det som forskaren vill studera d.v.s. att informanterna har upplevelser och 

kunskaper om det ämne som ska studeras (Polit & Beck, 2012). Genom detta strategiska urval 

erhölls dessutom variationer i svaren och detaljerade berättelser. Följaktligen valde författaren 

informanter som tjänstgjort minst sex månader på postoperativ avdelning. Detta urval gav 

innehållsrik och täckande information av ett visst fenomen i en viss population. Med en viss 

population menas en viss grupp av människor (Polit & Beck, 2012). Dessutom fanns en 

variation i tjänstgöringstid som sjuksköterska samt ett visst antal tjänsteår på denna 

postoperativa avdelning. I en intervjustudie bör vanligtvis ingå fem till femton intervjuer. 

Antalet kan variera beroende på tillgänglighet av informanter (Kvale & Brinkman, 2009). 

Åtta informanter deltog frivilligt i studien. För många intervjuer kan leda till ett material som 

inte är hanterbart efter arbetets ramar (Kvale & Brinkman, 2009). Därför ansåg författaren att 

åtta intervjuer var tillfredsställande. 

 

För att få kontakt med informanter som kunde delta i studien hjälpte enhetschefen till. 

Enhetschefen tog kontakt med samtliga sjuksköterskor som uppfyllde urvalskriterierna. 

Därefter föreslogs av enhetschefen tre dagar då studien kunde genomfördes. Detta medförde 

risken att enhetschefen valde personer som tycktes var lämpliga och intressanta i sin 

kompetens och med det styrde urvalet. Likväl blev de sjuksköterskorna som tackade ja till 

intervjun inte styrt eftersom de frivilligt gav samtycke. Informanterna var endast kvinnor och 

deras tjänsteår som sjuksköterska varierade från sju till 36 år samt tjänsteår på postoperativ 

avdelning varierade från tre till 35 år. Studien bygger på totalt åtta genomförda intervjuer. 

Med tanke på studiens berikande innehåll kändes författarens urval tillfredsställande.  

 

För att skapa trovärdighet är det avgörande att bestämma sig för den mest lämpliga metoden 

(Graneheim & Lundman, 2004). En kvalitativ studies pålitlighet syftar till datas stabilitet över 

en viss tid och i olika läge (Polit & Beck 2012). För att få giltighet i denna studie har gjorts ett 

urval som reflekterar sjuksköterskans helhet och erfarenhet. Arbetets giltighet befästas genom 

noggrann beskrivning av design, metod och analys. Dessutom blev studiens tillförlitlighet 

stärkt av att alla informanter har fått likadana intervjufrågor (enligt Polit & Beck 2011).  

 

Varje intervjutillfälle genomfördes på informanternas arbetsplats. En fördel kunde vara att 

den intervjuade kände sig trygg. Författaren skulle ha haft svårt att få fram informanternas 

upplevelse med en annan metod (Graneheim & Lundman, 2004) exempelvis gruppintervjuer. 

En gruppintervju är svårare att styra än individuella intervjuer då det är flera deltagare 

involverade. Det kan ha inflytande på deras egna attityder om ämnet då de konferera med 

varandra och en del kan ha starkare argument än den enskilda. Alternativt till en kvalitativ 

intervjustudie kunde ha använts en kvantitativ studie i form av enkäter med semistrukturerade 

frågor. Den lämpar sig för att beskriva relationen mellan variabler och numeriska data men 
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den har svårt att fånga upp informanternas upplevelser och gå mer på djupet. Ett annat 

alternativ kunde ha varit en forskningsöversikt (Polit & Beck 2012). Detta hade förmodligen 

inte gett samma resultat, då det finns för få studier som behandlar detta ämne. 

 

För författaren var det i början oklart hur intervjuerna skulle utvecklas. Detta gjorde det 

besvärligt för användning av specifika följdfrågor. Författaren har använt en semistrukturerad 

intervjuguide som innehöll en öppen inledningsfråga. Detta gav mer djupgående resultat 

(Polit & Beck, 2012). Sedan ställdes följdfrågor. Frågor som ställdes hjälpte till att får olika 

variationer i upplevelsen (Kvale & Brinkman, 2009).  

 

Studiens validitet stärkdes genom en pilotintervju som genomfördes för att granska om 

intervjufrågorna var lämpliga samt relevanta för det som undersöktes. Pilotintervjun gav 

dessutom chansen för författaren att träna på att intervjua och att känna säkerhet med 

intervjufrågor (enligt Kvale & Brinkman, 2009). Pilotintervjun pågick under en förhållandevis 

lång tid i jämförelse med dem åtta intervjuer som ingick i studieanalysen. Den tog 40 minuter 

och resulterade i att vissa ord i intervjuguiden ändrades eller togs bort. Med kunskap om 

intervjutekniken blev det på så sätt enklare att ställa relevanta frågor och följdfrågor, så att de 

övriga intervjuerna pågick i cirka 20 minuter som var tillräckligt(Polit & Beck, 2012).  

 

För att analysera dataunderlaget har kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman 2004) 

använts. Författaren utgick från en manifest analys för att få fram det som benämns i det 

skrivna, det vill säga det som informanterna beskrev i intervjun som uppvisas i resultatdelen. 

Det fanns inte något som föranledde att författaren skulle tolka svar utifrån eget perspektiv 

och erfarenhet, vilket ökade trovärdigheten i studien. Författaren har läst igenom det 

transkriberade materialet och separerade de kodade meningsbärande enheterna. Detta 

tillvägagångssätt stärkte studiens validitet genom att inga data avsiktligen exkluderades och 

inga ointressanta data inkluderades. Studiens validitet stärkdes ännu mera genom att 

författaren visade och skapade exempel på meningsbärande enheter, kondenserat text, 

kodning och kategorier enligt innehållsanalys av Graneheim och Lundaman (2004). Arbetet 

har dessutom skrivits ut för att kunna klassificera manuellt och på så sätt få en tydlighet av 

arbetsmaterialet.  

 

Författarens yrkeserfarenhet kan ses som både fördel och nackdel, då författaren tjänstgjorde 

samtidigt på en postoperativ avdelning och har erfarenhet i att smärtlindra kvinnliga patienter 

postoperativt. I relation med intervjuerna ansågs att författarens yrkeserfarenhet skulle vara en 

fördel då den kunde tolka vokabulär som informanter använde. Under analysförloppet kunde 

kunskapen ses som en nackdel eftersom det var besvärligt ibland att hitta en balansgång 

mellan den egna förutfattade meningen och en neutral tolkning av materialet. För att hantera 

detta hade författaren ett kritiskt synsätt till intervjumaterialet och ställde sig själv kritiska 

frågor under analysförloppet (Graneheim & Lundman 2004). Detta betyder att studiens 

resultat inte kan ses som oberoende av författaren. Överförbarheten av en kvalitativ studie 

beror på generaliserbarheten i data (Polit & Beck, 2011). Studiens upplägg är noggrant 

beskriven med urval, datainsamlingsmetod och analysprocess. Informanternas egenskaper 

finns noggrant beskrivet i text och tabell. En förstärkt överförbarhet erhölls på ett synligt sätt 

genom citatpresentation i resultatet. Författaren tyckte efter den sista intervjun, att 

informanternas svar inte innehöll nya uppgifter. Därför ansåg författaren att det insamlade 

material var tillräckligt och mättnad hade uppnåtts. Läsaren av denna studie kan själv 

bestämma om studiens resultat kan överföras till andra populationer (enligt Graneheim & 

Lundman, 2004; Polit & Beck, 2011).   
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Författaren av föreliggande arbete upplevde att informanterna kände sig ohindrade och fria i 

att berätta vilket genererar ett pålitligt för resultatet (Kvale & Brinkman, 2009). Författarens 

bakgrundskunskaper samt känslomässigt förhållande till ämnet påverkade inte 

datainsamlingen (Polit och Beck, 2012). Intervjuerna skedde under sjuksköterskornas 

arbetspass i ett avskilt rum på avdelningen med en avsatt tid, men detta kan ses som en 

svaghet då de sjuksköterskorna kunde känner sig stressad av att lämna arbetsplatsen. För att 

kvaliteten av det insamlade materialet blir säkerställd så strävade författaren efter en trygg och 

lugn miljö (Malterud, 1998; Polit & Beck, 2010). 

 

Resultatdiskussion 
 

Enligt informanterna så finns en koppling i kvinnliga patienters smärtupplevelser mellan typ 

av operation och narkos. Det har upplevts att kvinnor som hade genomgått en hysterektomi 

hade mer smärta i jämförelse med annat kirurgiskt ingrepp. Som Roovers et al. (2005) 

framhävar, har det gjorts framsteg inom operationstekniken vad det gäller hyterektomi i de 

senaste åren. Den vaginala operationstekniken vid en hysterektomi kan ge mindre smärta, 

ökar livskvaliteten och förbättrar rörlighet efter de första sex postoperativa veckorna jämfört 

med buksnittsekniken. Om denna typ av operationstekniken används på detta sjukhus så kan 

detta troligtvis leder till mindre postoperativt smärta. 

 

Det framkom av sjuksköterskans berättelse att det fungerade väl i de flesta fall med 

postoperativ smärtlindring hos kvinnliga patienter. Dessa fick mest morfin spinalanestesi 

(SPA) eller epidural anestesi (EDA). Dock beslutfattades av läkaren att morfin SPA och/ eller 

EDA skall tas bort och/ eller förändras i koncentrationen under en period. En likvärdig 

smärtlindring har inte hittats som fungerar som ett alternativ. Bristande kommunikation kan 

ligga till grunden mellan olika yrkeskategorier (Tjia et al., 2009). Detta betyder ytterligare 

behandlingar med smärtlindring långt efter operationsingrepp och i värsta fall blir patienten 

oförmögen att arbeta på grund av smärtpåverkan. Ali et al. (2010) visar att EDA och 

lokalbedövning i operationssåret förbättrar det postoperativa förlopp det vill säga tidig 

mobilisation och minskning av komplikationer. Ytterligare fördelar av morfin SPA vid 

patienter som genomgått en hysterektomi är att återhämtning är snabbare och 

sjukskrivningstiden kan vara kortare än efter narkos (Wodlin, Nilsson & Kjølhede, 2011). 

Dessutom ökar kostnadseffektiviteten vid spinal anestesi hos abdominala hysterektomier 

jämfört med narkos (Borendal Wodlin, Nilsson, Carlsson & Kjølhede, 2011). Hein et al. 

(2012) menar att en låg dos intratekal morfin efter hysterektomi reducerar opioid förbrukning 

postoperativt i 24 timmar. Genom intratekal morfin administration sänks inte bara 

postoperativ smärta utan även biverkningarna såsom illamående, klåda och 

andningsdepression (Massicotte, Chalaoui, Beaulieu, Roy & Bissonnette, 2009).  

 

Anledning till borttagningen av morfin SPA var att det inte finns tillräckligt personalresurser 

på mottagande avdelning. Bristande personalresurser kan ge en orsak att postoperativa 

åtgärder såsom blodtrycks och- pulskontroller inte kan utföras. Detta resultat skulle kunna 

likna den beskrivning från Hahtela et al. (2014), där har arbetsplatsmiljön påverkan på 

sjuksköterskans mottaglighet eller ömtålighet. Dessutom kan frågan ställas vad personalen 

behöver för att arbeta mer effektivt och att bli mer nöjda? För att säkerställa ett gott 

omvårdnadsresultat är det avgörande att det finns gemensamma intressen som skapar en bättre 

miljö i praktiken. I omvårdnadsresultat ingår inte bara att bedöma vilken effekt som 

omvårdnaden har utan hur är patientens situation initialt. Därutöver skedde genom inflytande 

av sjuksköterskor på postoperativ avdelning att läkare ordinerade långtidsverkande 

smärtlindring, när de nyopererade kvinnorna flyttas till mottagande avdelning. De läkemedlen 
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skulle ha verkningsmekanism i ett dygn framåt. Det kan innebära att Oxikodone som 

ordinerades per oral som är en jämförbar postoperativ smärtlindring till intratekal morfin och 

innebär en mindre risk för biverkningar exempelvis klåda (McDonnell, Paech, Browning & 

Nathan, 2010). 

 

Ett resultat av studien är att kommunikation är bristande mellan sjuksköterskor på 

postoperativ avdelning och mottagande avdelning samt mellan sköterskor och läkare. 

Sjuksköterskorna på mottagande vårdavdelning kunde försöka att främja en bra 

kommunikation och eventuell ta hjälp ifrån sina kollegor på postoperativt avdelning. På det 

sättet kan det undvikas risk för komplikationer vid otillräcklig smärtbehandling.  

 

Informanterna upplevde att en bra kommunikation med patienter var avgörande och kunde 

bidra positivt till postoperativ smärtlindring och trygghet för patienten. Detta ledde till att 

sjuksköterskan kunde få mer information om vad smärtan berodde på. Informanterna hade 

alltid möjlighet att byta med en annan kollega som tog över patienten, om kommunikationen 

upplevdes som bristande. Kommunikation mellan sjuksköterska och patient samt i hela 

vårdteamet är en viktig del i smärtlindringsprocessen. Kommunikationsbrister uppstår när en 

patient eller sjuksköterska inte blir informerad eller att de missförstår varandra. Tija et al. 

(2009) rekommenderar att det skall utvecklas strukturerade kommunikations interventioner i 

hela vårdteamet. Hur kan informations- och kommunikationstekniken användas i praktiken 

och vilka? Kommunikationssvårigheter kan bero på de fyra kommunikativa beteenden som 

Apker, Propp, Zabava Ford och Hofmeister (2006) upptäckte såsom samarbete/ teamwork, 

trovärdighet, medkänsla och koordination. En effektiv kommunikation i vårdteamet påverkar 

sjukvårdsmiljön som förbättrar patientens behandlingsresultat. 

 

Det framkom att det fanns en viss kunskapsbrist. Detta kan ha påverkan av smärthantering 

dvs. av att smärtbedöma samt smärtlindra. Dessutom kan patienten påverkas negativt fysiskt, 

känslomässigt och psykosocialt (Dunwoody, Krenzischek, Pasero, Rathmell & Polomano, 

2008) vid obehandlad akut smärta. Det kan även röra sig om informationsöverföring i 

hantering av remiss- och provsvar och journaldokumentation. Detta kan medföra risker för 

patientsäkerhet när information som ges inom vård och behandling är otydligt eller uteblir 

helt. Medvetenhet om och hantering av smärta har förbättrats för sjuksköterskorna, vilket 

medför att sjukvårdspersonalen är mycket nöjda enligt en studie av Gleeson & Carryer 

(2010). Detta medför att vårdkvalitén ökas. En viktig säkerhetshandling är att patienter och 

hela vårdteamet får information och att vårdpersonalen följer upp åtgärder i form av 

information. Denna information kan finnas i standarder eller riktlinjer. Sjuksköterskor samt 

läkare har utarbetat riktlinjer såsom smärthantering. Den kan vara ett bra komplement att 

använda. Dessutom kan det vara till hjälp för nyanställda sjuksköterskor och/ eller läkare. Det 

framkom att orsaken till att uppleva förstärkt smärta hos kvinnor kan bero på patientens 

bakgrund med exempelvis missbruk, smärtproblematik eller psykisk ohälsa. Sjuksköterskorna 

upplevde i en studie av Desai och Chaturvedi (2012) hur graden av smärta måste bedömas 

genom att observera patientens beteende med hänsyn till underliggande faktorer som kan ha 

psykologisk påverkan på patienten. 

 

Det har gjorts ett framsteg de senaste åren i smärthantering. För att hantera postoperativ 

smärta, måste sjuksköterskor kunna utföra adekvata smärtbedömningar via lämpliga 

instrument. Sjuksköterskorna använder de vanligaste smärtskalorna som är VAS eller NRS 

postoperativt. För 20 år sedan ställdes endast frågan till patienten om den hade ont. 

Smärtskalan är ett nödvändigt instrument för sjuksköterskorna. Det används även andra 

beteende skalor i situationer då kommunikation inte fungerar vid smärtbedömning, 
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exempelvis CPOT och Abbey pain scale (Buttes, Keal, Cronin, Stocks & Stout, 2014). Abbey 

pain scale kommer till användning när smärtans svårighetsgrad bedöms hos äldre personer 

med kognitiv påverkan (Lukas, Barber, Johnson & Gibson, 2013).  

 

De tjänstgörande sjuksköterskor upplevde att de blev stärkt i sin yrkesroll, när smärtlindringen 

lyckades hos kvinnliga patienter postoperativt. Denna aspekt är avgörande för att uppnå en 

god kvalitét inom vården. Dessutom kommer det att motivationen för sjuksköterskor höjas på 

grund av positiv respons från patienter. 

 

Alla sjuksköterskor hade ett gemensamt mål. Detta var en smärtfri patient eller en patient som 

visar mindre än VAS fyra, som kan överlämnas till XXXavdelning. De verksamma 

sjuksköterskorna vågade ge mer smärtlindring då de kvinnliga patienterna övervakas 

postoperativt. Kontroller såsom vitalparametrar som blodtryck, puls, syresättning och 

andningsfrekvens. Fernandez och Griffiths (2005) menar att både sjuksköterskor och läkare 

tillsammans ska bedöma vilka patienter som kräver noggranna kontroller för blodtryck, puls, 

syresättning och andningsfrekvens under postoperativa perioden och vilka som inte behöver 

det. 

 

Lägesförändringar och värme gav vid vissa tillfällen ett bra smärtlindringskomplement enligt 

sjuksköterskorna. Detta skulle behöva undersökas mera vetenskapligt. Det fanns ingen 

forskning kring ämnet. 

 

Ytterliggare var det avgörande att sjukvårdpersonalen förmedla trygghet för patienten. 

Trygghet förmedlades genom regelbunden kontakt med patient. Ibland så kände sig en patient 

redan nöjd när sjuksköterskan stod bredvid sängen. Dessutom var en bra kommunikation 

mellan patient och sjuksköterska en viktig förutsättning för ett tryggt omhändertagande och 

patientcentrerad omvårdnad. Patientcentrerad omvårdnad, professionellt samarbete och ett bra 

informationssystem är nödvändig för att förbättra kvaliteten och säkerheten hos patienten 

enligt Boykins (2014). Sjukvårdspersonalen upplevde att enbart musik eller musik i 

kombination med analgetika hade positiv effekt på patienten. Detta ledde till minskad 

smärtupplevelse utan biverkningar. Dessutom var denna metod kostnadseffektiv och enkelt. 

Sjuksköterskorna upplevde att en tyst miljö gav positiv effekt på kvinnornas smärtupplevelse. 

Därför bidrog teamarbete på postoperativ avdelning att sjukskörskorna har lyckats att inga 

besökare fick komma in till patienten.  

 

Det framkom i hög grad att sjuksköterskorna saknade tidsnära och olika variationer av 

läkarnas ordinationer för smärtlindring. Det fanns generella ordinationer men enligt klinikens 

riktlinjer var det bestämt att det skulle finnas aktuella och individuellt anpassade ordinationer 

för patienten. När det skall ges smärtlindring så skall tas hänsyn till de fyra grundläggande 

etiska principerna som välgörenhet, icke skada, respekt för autonomi och att vara rättvist. De 

ger en ram och en utgångspunkt för att ett etiskt lämpligt och försvarbart beslut om 

ordinationer av smärtlindring (Kotalik, 2012). Läkaren måste ta hänsyn till de principerna för 

att säkerställa kvalité på vården. De fyra principer innebära att sträva efter lägsta gräns för att 

patienter inte skall sättas ut för en risk och helst inte utsätta patienten för skada (Stryhn, 

2007). Patienter som är nyopererade behöver få en kompetent omvårdnad samt tillräckligt 

smärtlindring i tid. Att vara rättvist innebär att alla individer får lika rätt till behandling och 

vård, med undantag kön, religion, ras, ålder och socioekonomiska förhållande. 

Godhetsprincipen innebär att sjukvården bör arbeta för att alltid bjuda till patientens 

tillfredsställelse samt stödjer patienten och närståendes behov (enligt Stryhn, 2007). 

Tillräckligt med läkare skulle kunna underlätta arbetet. Följaktligen resulterar tidspress att 
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läkarna inte hinner med att ordinera tillräckligt med smärtlindring och att kommunikation blir 

sämre. De flesta av läkarna ansvara för flera enheter på detta sjukhus som har till följd att 

sjuksköterskor håller kontinuerligt kontakt via telefon. Till följd kan läkare inte träffa sina 

patienter regelbunden. Detta betyder inte bara betungande för patient utan även för 

sjuksköterskor att främjar en bra kommunikation. Det är betydelsefullt att vårdinsatserna nå 

rätt vårdnivån så att inte vården leder till onödig lidande och skada för patient samt anhöriga 

(Larsson & Rubertsson, 2012). Respekt för autonomi eller självbestämmandeprinciper innebär 

att vårdpersonal ska följa dessa genom att visa hänsyn för personer och dennes rätt att påverka 

vården och även dennes egen vilja, önskningar och värderingar (Stryhn, 2007). Inte alltid är 

administration av smärtlindring det viktigaste utan att de patienterna måste ses i helhet enligt 

sjuksköterskor på postoperativ avdelning.  

 

Vissa faktorer såsom information påverkar kvinnliga patienters smärtupplevelse och därmed 

postoperativt smärtlindring. Preoperativt information är en viktig del i patientens upplevelse 

av smärta och ångest postoperativt. Följaktligen resultera tidspress för läkarna då de inte 

hinner med att ordinera tillräckligt med smärtlindring och även har en bra kommunikation. 

Informationsbrist kan påverka patientens återhämtningsfas. Det rekommenderas att läkaren 

ska konsultera patienten preoperativt enligt Sjöstedt, Hellström och Stomberg (2011). Ett sätt 

att bedöma smärta är att utnyttja användning av Amsterdam Preoperativ ångest och 

information Scale (APAIS) enkät inför en operation (Laufenberg Feldmann & Kappis, 2013). 

Målet är att bedöma nivån av preoperativ oro/ ångest och behov av information när det gäller 

faktorer som kan påverka smärta såsom ålder, kön, tidigare operationer samt 

operationsomfattning.  

 

Önskemålet av sjuksköterkorna på postoperativ avdelning var att det finns något utrymme för 

flexibilitet i urvalet av analgetika. Eftersom tidsåtgången för smärtbehandling hos patienter 

inte ska vara för långt. Orgill, Krempl och Medina (2002) menar att läkarnas ordinationer 

skall vara lämpliga i vissa situationer såsom vid tidsbrist. Bristande kommunikation mellan 

sjuksköterska och läkare upplevdes som ett hinder och kan tämligen påverka patientens 

smärtbehandling. Informanter upplevde att det var störande när det saknades befogenhet för 

att ger tillräckligt smärtlindring. Det är mycket tidskrävande för sjuksköterskorna när de 

måste påminna läkare att ordinera, då dessa sällan var närvarande på postoperativ avdelning. 

Det är en viktig förutsättning för sjuksköterskorna att ha en bra dialog med läkare kring 

patientens smärtlindring. Det är avgörande för sjuksköterskorna att bli lyhörd av läkare för att 

de får samma uppfattning om smärta.  

 

Slutsats 
 

Sjuksköterskornas upplevelse i smärtlindringsprocessen är en viktig faktor efter kirurgiska 

ingrepp hos kvinnor. Det finns tillgång till farmakologiska metoder samt icke farmakologiska 

metoder. Tystnad och musik är intressanta bidrag som är enkel, stödjande och ett billigt 

alternativ som kan påverka patienten positivt. Andra viktiga faktorer för postoperativ 

smärtlindring är mobilisering och lägesförändringar av patienten. Preoperativ information är 

en viktig del i patientens upplevelse av smärta och påverkar oro postoperativt. Betydande 

faktorer är kommunikation mellan patient och sjuksköterska samt mellan de olika 

yrkeskategorierna. Dessutom krävs ett samarbete mellan de olika yrkeskategorierna. För att 

utföra omvårdnaden på bästa sätt är tidsnära läkarordinationer avgörande samt att det finns 

utrymme för flexibilitet i smärtbehandlingen. Resultatet understryker behovet av förändringar 

på mottagande avdelning för att hantera smärta.  
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Fortsatt forskning 
 

För att få mer kunskap, skulle det vara intressant med ett flertal studier om sjuksköterskans 

upplevelser av att smärtlindra kvinnliga patienter postoperativt. Detta skulle kunna utgöras av 

enkätsundersökningar som kan bygga på resultatet med utgångspunkt av denna studie. Det 

skulle även vara intressant om intervjuerna kunde genomföras med manliga sjuksköterskor för 

att får ett annorlunda perspektiv på upplevelsen. Vinsten med fortsatt forskning inom detta 

område är att det kan bidra med kunskap som gynnar den enskilde individen med en bättre 

smärtlindring. I fortsättningen ett förbättrat övergripande teamarbete inom vården för att 

smärtlindra patienter på bästa sätt.  

 

Förhoppningsvis kan denna studie leda till bättre kommunikation och ökad kvalitét i vården 

samt tydliggöra ansvarsfördelning. Sjuksköterskor skulle behöva särskild utbildning i 

exempelvis klinisk omvårdnadsledarskap och arbetsmiljöfrågor. Detta skulle bidra till en 

evidensbaserad vård i praktiken. En positiv inställning till forskning inom smärtproblematiken 

skulle kunna bidra till att fler sjuksköterskor tar en aktiv roll i att främja evidensbaserad vård 

på sin arbetsplats.  
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BILAGA I 

Sammanfattning av studiens upplägg och innehåll 

Studiens syfte är att studera sjuksköterskans upplevelse av att smärtlindra kvinnor 

postoperativt. 

Sammanfattning av den planerade studien: Tidigare studier har påvisat att kvinnor löper 

större risk för att uppleva kronisk smärta postoperativt. Orsaker till detta kan bero på sociala 

och psykologiska faktorer såsom rädsla och trygghet samt genusspecifika egenskaper. 

Kvinnor uppvisar annan smärtupplevelse som beror på i vilken situation de befinner sig och 

hur de hanterar sin smärta. Vidare visar det att ärftlighet hos kvinnor har inverkan på 

smärtupplevelsen. Dessutom finns en skillnad i effekt av smärtbehandling mellan män och 

kvinnor. Tidigare studier har visat att sjuksköterskor kan ha svårigheter att bedöma behov av 

smärtlindring hos patienter. Detta kan leda till otillräcklig smärtlindring efter kirurgiska 

ingrepp. Faktorer som påverkar smärtupplevelse samt faktorer som bidrar till att påverka 

tidpunkten för en adekvat smärtlindring kan ha betydelse för smärtlindringen. Risken är att 

otillräckligt behandlad smärta leder till negativa konsekvenser såsom förlängd 

återhämtningsfas vilket kan resultera i förlängd sjukskrivningstid. För att tillfredsställa 

patienten på bästa sätt i samband med smärtlindring och smärtskattning behövs ett team i 

form av hälso- och sjukvårdpersonal kring patienterna. Det är av stor betydelse att studera 

detta syfte för att säkerställa god kvalitet och säkerhet i omvårdnaden.    

Metoden för det planerade arbetet är intervjuer av sjuksköterskor. 

Önskemål från Din verksamhet: Jag önskar kunna intervjua åtta till tio sjuksköterskor på 

Din enhet under en tidsperiod på tre dagar. De sjuksköterskor som arbetar på en postoperativ 

avdelning/ IVA i minst sex månader och har erfarenhet av att bedöma och lindra patientens 

smärta. Intervjuerna, som beräknas ta 20 till 30 min önskar jag genomföra i lokaler på Din 

klinik och i anslutning till de intervjuades arbetspass. Det är även ett önskemål att intervjuerna 

kan ske på arbetstid. Jag planerar att genomföra intervjuerna under april 2014. Alla personer 

som ska intervjuas kommer att få skriftlig information och deltagandet kommer att vara 

frivilligt. Forskningsetiska principer kommer att följas. 

Samtycke: 

 Jag samtycker till att studien genomförs på det sätt som beskrivits i detta 

dokument 

 Jag samtycker till att studien genomförs, men med följande förbehåll: 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

 Tyvärr kan jag inte samtycka till att studien genomförs vid min enhet 

Enhet och Datum ______________________________________ 

Namnunderskrift ______________________________________ 

Namnförtydligande ______________________________________ 
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                     BILAGA II 

Information till informanter 

Jag vänder mig till dig som arbetar som sjuksköterska på postoperativ avdelning/ IVA. Du 

tillfrågas om ett deltagande i denna studie eftersom du som sjuksköterska är delaktig i 

omvårdnaden av kvinnor postoperativt. 

Jag heter XXX och är sjuksköterska. Jag studerar omvårdnadsvetenskap med inriktning mot 

akutsjukvård vid Sophiahemmet Högskola. I mitt självständiga arbete, omfattande 15 poäng, 

har jag valt att studera hur sjuksköterskor upplever att smärtlindra kvinnor postoperativt. För 

att öka kunskapen om smärtbedömning och smärtbehandling ska det här arbetet leda till att 

stödja sjuksköterskorna i att utveckla sina kunskaper inom smärta. 

Författaren hoppas att resultatet ska kunna stödja sjuksköterskor i deras dagliga 

omvårdnadsarbete. För att uppnå syftet med studien är avsikten att intervjua sjuksköterskor 

som arbetar på en XXX i minst sex månader och har erfarenhet av att bedöma och lindra 

patientens smärta. Ett godkännande från din verksamhetschef om tillstånd att kontakta dig har 

erhållits. 

Ett deltagande i studien innebär en intervju vid ett tillfälle. Intervjun beräknas ta ca 20 till 30 

min. Intervjuerna kommer att spelas in på band för att därefter transkriberas av författaren. Du 

har möjlighet att välja tid och plats för intervjun. De frågor som kommer ställas under 

intervjun sänder jag över till dig, om du så önskar. All information kommer att behandlas 

konfidentiellt, och jag som arbetar med studien har tystnadsplikt. Materialet till studien 

kommer att förvaras oåtkomligt och är endast åtkomlig för intervjuaren. Intervjuerna kommer 

endast att tillhandahållas av författaren och materialet till intervjuerna kommer att förstöras 

efter det att studien är godkänd och har examinerats. Författaren kommer inte att lämna ut 

några upplysningar om vilka som har medverkat i studien, och resultatet kommer att 

presenteras så att ingen enskild deltagare identifieras. Citat kommer att förekomma i det 

färdiga arbetet. Samtyckesformuläret innebär att du när som helst kan avbryta ditt deltagande 

utan någon som helst förklaring. Du kan kontakta mig via mail eller telefon, företrädesvis 

inom en vecka, när du hunnit besluta dig för att medverka eller inte. Svaret om deltagande 

kommer att kunna lämnas i författarens postfack på berörd avdelning.  

 

Vänliga hälsningar 

XXX, student på specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot  

akutsjukvård vid Sophiahemmet Högskola 

 

Ansvariga  

Student    Handledare   

XXX    XXX 

XXX     XXX  

XXX    XXX 

 



 

                      BILAGA I 

                                             33 

 

 

Handledare     

XXX    

XXX    

XXX       

Samtyckesformuläret till deltagande i studie om sjuksköterskans upplevelse av att 

bedöma effekten av postoperativ smärtbehandling hos kvinnor. 

Jag bekräftar härmed att jag tagit del av given muntlig och skriftligt information angående 

denna intervjustudie, dess ändamål och om vad deltagande innebär. Jag är medveten om att 

mitt deltagande i studien är helt frivillig och att jag när som helst kan avbryta mitt deltagande 

utan att ange skäl. Jag är införstådd med att studiens ansvariga står till förfogande för ev. 

frågor eller andra spörsmål. 

Namnförtydligande: ……………………………………… 

Namnunderskrift: ……………………………………… 

Datum och Ort: ……………………………………… 
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                     BILAGA III 

INTERVJUGUIDE - Semistrukturerad intervju 

Inledning 

 

Sjuksköterskans upplevelse av att smärtlindra kvinnor postoperativt.  

 

Bakgrundsinformation om respondent 

 

1. Hur länge har du tjänstgjort som SSK? 

2. Hur länge har du tjänstgjort på postoperativa enheten/IVA? 

3. Kan du berätta om en situation där du upplevde att kvinnor blir smärtlindrade 

postoperativt?  

 

Följdfrågor 

 

Kan du beskriva mer? 

Kan du i så fall utveckla dina tankar till den situationen? 

Kan du berätta mer om?  

4. Kan du berätta hur du går tillväga när du bedömer kvinnornas smärtintensitet? 

 

Följdfrågor 

 

Kan du beskriva mer? 

5. Hur bedömer du att kvinnans smärtlindring är tillräckligt eller inte tillräckligt? 

6. Hur upplever du vad är avgörande för att du ska kunna smärtlindra kvinnor på bästa sätt?  

7. Kan du berätta om en händelse då du upplevde att en kvinnlig patient inte blev tillräckligt 

smärtlindrad postoperativt? 

 

Följdfrågor 

 

Om så är fallet, är det något du vill utveckla?  

8. Är det något som du vill tillägga? 

 


