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Sammanfattning 
Sverige och resterande länder av världen har upplevt och fortsätter uppleva ett ökande 
antal utförda kejsarsnitt. I Sverige har antalet utförda kejsarsnitt ökat med elva 
procent de senaste fyra decennierna och kejsarsnittet har blivit ett fokus för kvinnans 
egen vilja och barnets rättigheter. Innebörden av ökningen är att samhället får fler 
patienter med pågående eller tidigare smärtupplevelser. Syftet med litteraturstudien 
var att beskriva den postoperativa smärtupplevelsen i samband med kejsarsnitt. 
Studien utfördes som en allmän litteraturstudie med analysmetoden innehållsanalys. 
Vetenskapliga artiklar erhölls genom strukturerade sökningar i tre olika databaser. 
Artiklarna granskades och bearbetades för att sedan sammanställas och struktureras 
till fem beskrivande teman: (1) Upplevda smärtförväntningar, (2) Smärtupplevelsens 
lokalisation & beskrivning, (3) Faktorer som förhöjer respektive sänker postoperativ 
smärtupplevelse, (4) Smärtupplevelsen i förhållande till kronisk smärta och (5) 
Helhetsintrycket av den postoperativa smärtupplevelsen. Studiens slutsats är att 
patienten upplever fysisk- och emotionell smärta som påverkar aktivitet och 
mammarollen. Smärtan upplevs både som nociceptiv och neuropatisk oavsett 
postoperativt skede och akut smärta är den bidragande faktor till uppkomsten av 
kronisk smärta. Sjuksköterskan bör vara stödjande, inneha god förståelse för 
patientens smärtupplevelse och ge patienten tillräckligt med information gällande 
ingreppet. Optimal smärtlindring är även av vikt för att ge en god vård.  
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Abstract 
Sweden and the rest of the countries in the world have experienced and still are 
experiencing an increase of the caesarean section numbers. In four decenniums the 
number of caesarean sections has risen eleven percent in Sweden and the caesarean 
section have become a focus for the woman’s own choice as well as the rights of the 
child. The effect of the increase is that the numbers of individuals with ongoing 
experience of pain or previous experience of pain, are becoming greater. The aim of 
the study was to describe the postoperative experience of pain in connection with the 
performance of a caesarean section. The study was executed with the method content 
analysis. Scientific articles were collected through searches in three databases. 
Through examination and processing the articles, findings were found and made into 
five themes: (1) Perceived pain expectations, (2) The experienced location and 
description of pain, (3) Factors that enhance and reduces postoperative pain 
perception, (4) The experience of pain in relation to chronic pain and (5) The overall 
impression of the postoperative pain experience. The conclusion is that the patient is 
experiencing both physical- and emotional pain which affects activity and the 
function of being a mother. The pain is experienced in both a nociceptive and a 
neuropathic way, regardless of the postoperative stage. Acute pain is the contributive 
factor to the emergence of chronic pain. The nurse ought to be supportive, to possess 
good understanding of the patient’s pain experience and give the patient enough of 
information about the procedure. Optimal pain relief is also important in the context 
of being able to give a good care to the patient. 
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Inledning 
Enligt Medicinska födelseregistret, som ges ut via Socialstyrelsen (2017), har 
kejsarsnittsfrekvensen i Sverige ökat kraftigt de senaste fyra decennierna från fem 
procent till 17 procent. Procenttalen motsvarar ca 5500 födslar år 1973 och ca 19500 
födslar år 2015 (Socialstyrelsen, 2015). Forskning på området visar att när 
kejsarsnittsfrekvensen på populationsnivå når över tio procent, har inte längre 
ingreppet medicinsk vinning gällande minskad dödligheten hos barn och/eller moder 
(Ye, Betrán, Vela, Souza & Zang, 2014). Ingreppets höga nivåer är inte enbart ett 
nationellt problem. Globalt har ingreppet ökat markant (Ye et al., 2014) och en 
minskning av kejsarsnittsnivåerna uteblir trots att förbättringar inom identifiering av 
riskpatienter med indikation för kejsarsnitt genomförts (Bailit, Love & Mercer, 2004).  
Anledningen till att mödrar efterfrågar kejsarsnitt utan att medicinska indikationer 
finns, har påvisats bero på rädsla för barnafödandet (Wiklund, Edman & Andolf, 
2007). Forskning visar att postoperativ smärta tillsammans med andra postoperativa 
symtom bidrar till att ge långvariga konsekvenser gällande kvinnors hälsa 
(Woolhouse, Perlen, Gartland & Brown, 2012). Studier om hur smärta påverkar 
minnet av smärta visar att kvinnor som genomgått kejsarsnitt, kommer ihåg smärtan 
bättre än patienter som genomgått gynekologisk kirurgi eller vaginal förlossning 
(Woolhouse et al., 2012). Omvårdnadsteoretikern Eriksson (1992) beskriver att 
begreppen smärta och lidande är likformiga och därmed svårseparerade. Vidare anser 
hon att all omvårdnad ska utföras med vetskap om patientens lidande samt hur 
lidandet kan lindras med hjälp av kärlek och medlidande. 
 

Bakgrund 
Kejsarsnittets ursprung 
Enligt Lurie (2005) gav religiösa aspekter upphov till ingreppet och kejsarsnittet 
utfördes ursprungligen som en begravningsritual. Ingreppet blev längre fram en 
akutåtgärd med avsikt att rädda det döende fostret från den avlidna moderns kropp. 
Senare utveckling av kejsarsnittet har inneburit att fokus delvis flyttats från fostrets 
överlevnad till att inkludera moderns överlevnad. Kvinnans vilja och barnets 
rättigheter är vad som hittills satts i fokus under 2000-talet (Lurie, 2005). 
 
Kejsarsnittets definition  
Tillvägagångsätt vid ingrepp 

Ett kirurgiskt tvärsnitt placeras lågt ner på buken och innebär att kirurgen kan ta sig in 
till uterus via bukväggen (Andolf, 2008). Vanligaste kirurgiska metoden vid 
utförandet av ingreppet är Pfannenstiel-snittet. Metoden anses vara den säkraste och 
ger ett bra kosmetiskt resultat. Snittet sägs även medföra mindre postoperativ smärta 
(Lurie & Glezerman, 2003). Tekniken som används vid avlägsnandet av barnet från 
uterus, beror på vilket bakomliggande skäl som finns till ingreppet. Exempelvis är 
idealet att ett snitt läggs i uterus vid fostrets kranium. Fostret förlöses därefter genom 
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att kirurgen tar tag i huvudet och drar ut kroppen. Postoperativ övervakning medför 
att kvinnan vanligen separeras från barnet efter ingreppet (Andolf, 2008). Normal 
vaginal förlossning anses som säkrare än en förlossning utförd med kejsarsnitt. Att 
kejsarsnitt anses som mindre säkert är för att ingreppet medför samma risker som vid 
vilken annan bukkirurgi (Borgfeldt, Åberg, Anderberg & Andersson, 2010). 
 
Planerat kejsarsnitt  

Enligt Hildningsson (2009) innebär planerat kejsarsnitt att patienten får genomgå 
ingreppet innan förlossningsarbetet påbörjats. För att minimera risken att 
förlossningen startar av sig själv, utförs ofta kejsarsnittet sju till tio dag innan 
beräknad förlossning. Planerat kejsarsnitt innebär också att föräldrarna kan förbereda 
sig inför ingreppet. Bland annat ges information om smärtlindringsrutiner under den 
postoperativa vården och stöd ges vid behov (Hildingsson, 2009). Beroende på när 
beslut om ingreppet tagits kan förberedelserna inför ingreppet variera och i sin tur 
påverka föräldrarnas psykologiska beredskap. Exempel på indikationer för att 
genomgå ingreppet kan vara trångt bäcken, storleken på fostret, lågt lokaliserad 
moderkaka, sätesändläge, flerbörd och sjukdom hos modern. (Hildingsson, 2009).  
 
Oplanerat kejsarsnitt 

Oplanerat kejsarsnitt kan delas upp i akut- och urakut kejsarsnitt (Hildingsson, 2009): 
Vid ett akut kejsarsnitt ska barnet vara förlöst inom två timmar från beslutsfattandet. 
Indikationen för att utföra ingreppet akut kan vara hotande fosterasfyxi, primär och 
sekundär värkrubbning och blödningar med placentaavlossning (Faxelid, 2001). Vid 
urakut kejsarsnitt ska barnet vara förlöst inom tio minuter från det att beslut om snitt 
tagits. Fosterasfyxi, stora och hastiga blödningar samt risk för uterusruptur är alla 
indikatorer för att utföra kejsarsnittet urakut (Hildingsson, 2009). Tillskillnad från 
planerat- och akut kejsarsnitt, sövs modern och själva sövningen medför en somatisk 
och psykologisk belastning i det postoperativa skedet (Andolf, 2008). 
 
Globala & nationella ökningen av kejsarsnitt 
Enligt Bailit (2014) har tidigare forskning gällande kejsarsnittsnivåer visat att 
ingreppet har ökat globalt. Läkares inställning till ingreppet, institutionella faktorer 
och ökad efterfrågan av elektiva kejsarsnitt tros ligga bakom ökningen (Bailit et al., 
2014). Finsen, Storeheier och Aasland (2004) menar att om förlossningsläkare 
fortsätter vara den yrkeskategorier som själva genomgår flest kejsarsnitt, kommer 
kejsarsnittsfrekvensen att vara kvar på dagens höga nivåer. Ungefär hälften av 
världens industrialiserade länder har kejsarsnittsnivåer över 25 procent, vilket innebär 
att minst en av fyra födslar genomförs med kejsarsnitt (Declercq, Young, Cabral & 
Ecker, 2011). Siffrorna går att jämföra med Sveriges kejsarsnittsnivå år 1973 samt år 
2015, som visar att på fyra decennier har ingreppets frekvens ökat från fem procent 
till 17 procent. Ökningen motsvarar 14 000 fler kejsarsnitt per år (Socialstyrelsen, 
2015). Forskning på ämnet visar att när kejsarsnittsfrekvensen på populationsnivå når 
över tio procent, har inte längre ingreppet medicinsk vinning gällande minskad 
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dödligheten hos barn och/eller moder (Ye et al., 2014). Totalt stod kejsarsnitten år 
2016 för 800 miljoner kronor (kr) av den totala kostnaden för förlossningsvården i 
Sverige, på ca 2,6 miljarder kr (Sveriges kommuner och landsting, 2016). 
 
Postoperativ smärta & omvårdnad  
NANDA international (Herdman & Kamitsuru, 2015) relaterar operation till fysisk 
skada och genom det till fenomenet akut smärta. Definitionen för akut smärta enligt 
NANDA (2015) lyder “En obehaglig, sensorisk och känslomässig upplevelse i 
samband med befintlig eller möjlig vävnadsskada eller beskriven som en sådan 
skada” (s. 521). När smärtan existerat i mer än tre månader räknas den som kronisk 
(Herdman & Kamitsuru, 2015). Svettningar, högt blodtryck, hög hjärtfrekvens, hög 
andningsfrekvens och psykologiska- samt beteendefaktorer såsom gråt, jämrande och 
aggressivt uppförande, är gensvar på akut smärta. Patienter som utvecklat kronisk 
smärta visar inte smärtan på samma sätt som en patient som lider av akut smärta. 
Istället har oftast den här patientgruppen anpassat sig till sin smärta (Carpenito, 2013). 
Tecken på smärtan kan därför vara svår att identifiera hos patienter med kronisk 
smärta enligt Carpenito (2013). Oftast påbörjas farmakologisk smärtlindring under det 
preoperativa skedet. Då ges bland annat paracetamol och/eller diklofenak. För att 
minska risken för komplikationer är tidig mobilisering efter ingreppet viktigt 
(Hildingsson, 2009). Postoperativ smärta påverkas av individuella faktorer som ålder, 
kön och preoperativ kronisk smärta (Gerbergshagen et al., 2014). 
 
Forskning om smärta efter kejsarsnitt  

Området är relativt outforskat och majoriteten av forskningen på ämnet är cirka tio år 
gammal. Dock har bland annat Woolhouse et al. (2012) identifierat att postoperativ 
smärta redan existerar under sjukhusvistelsen. Forskning på upplevelse av smärta 
visar också att värdet av smärta och meningen med smärta påverkar minnet av smärta. 
I jämförelse med patienter som genomgått vaginal förlossning eller gynekologisk 
kirurgi, var patienter som hade genomgått kejsarsnitt bättre på att beskriva den 
postoperativa smärtan och smärtans påverkan. Minnet av smärta kan vara både en 
negativ upplevelse och en positiv upplevelse ur den aspekten att patienten blir 
förälder genom att utstå smärtan (Bbel et l., 2015). Exempel på metoder som påvisas 
ha lindrande effekt på smärtupplevelsen är massage (Saatsaz, Rezaei, Alipour & 
Beheshti, 2016). 
 
Nociceptiv- & neuropatisk smärta 

Enligt International Association for the Study of Pain (IASP) (2012) är smärta både 
en emotionellt och fysiskt otrevlig upplevelse som kan relateras till möjlig eller 
definitiv vävnadsskada. Om en känsla beskrivs som smärta och rapporteras utan 
relation till vävnadsskada eller patologisk sjukdom, ska den accepteras som smärta. 
Smärtupplevelsen är unik för personen och genom att uppleva smärta i samband med 
vävnadsskador tidigt i livet, lär sig personen att tolka smärtan. Oavsett av smärtans 
härkomst, kan den upplevas i en eller flera kroppsdelar samtidigt (IASP, 2012). 
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Smärta är enligt IASP (2012) ett samlingsuttryck för nociceptiv smärta och 
neuropatisk smärta. Nociceptiv smärta uppkommer genom att nociceptorer aktiveras 
som svar på stimuli från hotande eller faktiskt vävnadsskada på icke-neural vävnad. 
Somatosensoriska nervsystemet är däremot det system som stimulerats när individen 
upplever neuropatisk smärta. Neuropatisk smärta uppkommer på grund av skada eller 
sjukdom (IASP, 2012). 
 
Smärta kopplat till lidande  
Arman (2012) förklarar att verbet lidande är en utmärkande egenskap som kan 
beskriva sjukdom hos individen. Lidandet är sammankopplat med begreppet smärta 
genom att begreppets innebörd är: “att genomleva och utstå smärta, att vidkännas 
smärtsamma omständigheter, att genomgå, att uthärda, fördra, tåla och bära” (s. 185) 
(Arman, 2012). Akut och kronisk smärta kan vara en pågående upplevelse av lidande 
eller en erfarenhet av lidande (Arman, 2012). Två av de fyra etiska koderna för 
sjuksköterskans yrkesutövning är att sjuksköterskans yrkesansvar är att lindra lidande 
och att återställa hälsa (ICN, 2012). Enligt Carpenito, (2013) har sjuksköterskan som 
fokus att reducera akut smärta för att minska ångest och öka rehabiliterande aktivitet. 
Tecken på att smärtan lindrats till en tillfredsställd nivå är: (1) patienten deltar mer i 
återhämtande aktivitet, (2) minskning av smärtrelaterat beteendemönster och (3) 
förbättring av humör och coping (Carpenito, 2013). 
 
Lagar som styr hälso- & sjukvård 
I Patientlagen (SFS 2014:821) står det att patienten har rätt till information om sitt 
hälsotillstånd, de metoder som finns för undersökning, vård och behandling, samt 
väsentliga risker för komplikationer och biverkningar. Lagen innefattar kapitel fem, 
paragraf tre, där det beskrivs hur hälso- och sjukvård så långt som möjligt ska 
utformas och genomföras i samråd med patienten. I kapitel sju, paragraf ett, 
poängteras det att det är patienten själv som ska få välja behandlingsalternativ när 
olika vetenskapliga och beprövade behandlingssätt finns (SFS 2014:821). Inom 
Europeiska unionen (EU) ansvarar varje land enskilt för sin egen hälso- och sjukvård. 
Dock har EU en tillfogande roll i att bistå länderna i att nå gemensamma mål, 
effektivisera genom att samla resurser och tillsammans ta hand om gemensamma 
utmaningar. EU arbetar även för att alla ska ha lika tillgångar till bra hälsa och 
sjukvård (Europeiska Unionen, 2017). 
 
Teoretisk referensram  
Omvårdnadsteoretikern Eriksson (1992) hävdar att det centrala för all omvårdnad är 
att lindra patientens lidande. Patientens acceptans för lidandet är fundamental då 
återhämtning och utveckling bygger på hopp om tillfrisknande. Likformighet mellan 
begreppen smärta och lidande är avsevärd och bidrar till att begreppen är oskiljaktiga. 
En förklaring på faktumet är att smärta och lidande existerar i samma livssituationer 
och att personen vid stunden av smärta är blottade genom lidandet (Eriksson, 1992). 
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Patienten som upplever lidande i samband med vård och vid avsaknad av vård, utsätts 
för kränkning av sin värdighet (Lindström, Lindholm Nyström & Zetterlund, 2014). 
Vidare konstaterar Eriksson (1992) att inom vård och omsorg, och därmed all 
omvårdnad, är vetskap om lidandet samt lidandets lindring via kärlek av vikt för att 
kunna ge en god vård. 
 

Problemformulering 
Att vårda en kvinna som genomgått kejsarsnitt med postoperativ smärta som följd kan 
vara problematiskt, då smärta är en komplex och subjektiv upplevelse. Ökat antal 
genomförda kejsarsnitt ger dagens patienter fler smärtupplevelser och ger 
allmänsjuksköterskan nya utmaningar. Förståelsen av patientens smärtupplevelse är 
därmed betydelsefull för allmänsjuksköterskans vårdande profession. 
 

Syfte 
Syfte var att beskriva den postoperativa smärtupplevelsen i samband med kejsarsnitt. 
 

Metod 
Design  
Studien är en allmän litteraturstudie utförd med analysmetoden innehållsanalys 
(Forsberg och Wengström, 2016). 
 
Inklusionskriterier  

Litteraturstudiens inklusionskriterier vid val av resultatartiklar var: (1) genomgått 
kejsarsnitt planerat eller oplanerat och (2) beskrivit sin postoperativa smärta med ord 
och/eller rangordnat sin postoperativa smärta med siffror. Resultatartiklarna skulle 
även vara granskade, så kallad (3) peer-reviewed, (4) vara skrivna på engelska, samt 
(5) vara publicerade mellan åren 2007-2017. Kriterierna valdes för att generera 
aktuell forskning (Östlundh, 2012). 
 
Exklusionskriterier  

Följande kriterier medförde att artiklar exkluderades: (1) bedömning av 
farmakologisk effekt, (2) farmakologisk behandling, (4) icke farmakologisk 
behandling (5) fokus på religiösa aspekter och (6) fokus på smärtskattningsmetoder. 
 
Datainsamling 
Datainsamlingen inleddes med att göra en sökning i Digitala Vetenskapliga Arkivet 
(DiVA) (Backman, 2008), för att utesluta att tidigare kandidatsuppsatser skrivits om 
kejsarsnitt i förhållandet till postoperativ smärta på Högskolan i Halmstad under de 
senaste fem åren. Därefter valdes relevanta databaser ut för att matcha ämnet och 
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syftet. Det resulterade i de tre databaserna: (1) Cumulative Index of Nursing and 
Allied Health (Cinahl), (2) PsycInfo och (3) Public Medline (PubMed). Cinahl är en 
databas som är specialiserad på omvårdnadsforskning och innehåller artiklar om 
ämnena omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi. Databasen PsycInfo täcker 
områdena medicin och omvårdnad samt liknande områden. PubMed är en databas 
som övervägande omfattar vetenskapliga tidskriftsartiklar inom områdena medicin, 
omvårdnad och odontologi (Forsberg & Wengström, 2016).  
 
En inledande och övergripande fritextsökning gjordes i samtliga databaser, med hjälp 
av booleska operatorerna AND och OR (Östlundh, 2012). Under den inledande 
sökningen valdes sökord utifrån ämnet och syftet (Backman, 2008). Följande termer 
valdes: (1) kejsarsnitt, (2) postoperativ, (3) smärta, (4) akut födsel, (5) kvalitativ, (6) 
upplevelse (7) smärthantering och (8) barnafödande. Sökningarna genererade i för 
stora träffar med irrelevanta artiklar. Därav togs beslutet att söka på endast termer 
som står med i syftet (Forsberg och Wengström, 2016). Utifrån syftet valdes följande 
fyra sökord ut: (1) postoperativ (postoperative, postsurg*), (2) kejsarsnitt (c-section*, 
cesarean*, caesarean*, caesarian*), (3) Upplevelse (experience, expos*) och (4) 
smärta (pain). Synonymer för kejsarsnitt och upplevelse valdes ut genom 
synonymsökning på Thesaurus hemsida. Då det finns sju synonymer för ordet 
kejsarsnitt, valdes de som börjar på bokstaven C ut. Relevanta synonymer för 
sökorden postoperativ och smärta erhölls ej via hemsidan (Thesaurus, 2017). 
Synonymer för postoperativ har istället tagits från klinisk erfarenhet. Ingen synonym 
för smärta erhölls. Utförlig sökordsöversikt återfinns i tabell 1 (Bilaga A). 
 
Vid den egentliga sökningen (Östlundh, 2012) fanns samtliga fyra sökord med samt 
synonymer till sökorden. Begränsningarna (Östlund, 2012) var i databaserna Cinahl 
och PsycInfo: (1) peer reviewed, (2) English language och (3) published date 2007-
2017. I databasen PubMed användes alla begränsningar förutom peer reviewed, då 
begräsningen som funktionen ej är tillgänglig i databasen. Ytterligare ett begrepp 
upptäcktes i den övergripande sökningen. Begreppet var postpartum, som är ett 
begrepp som används för att beskriva tiden efter en förlossning (FASS vårdpersonal, 
2017) och begreppet inkluderades därför som synonym till sökordet postoperativ. 
Därutöver lades ordet drug med trunkering (*) (Forsberg & Wengström, 2016), och 
booleska operatorn NOT (Forsberg & Wengström, 2016) till för att begränsa 
sökningen från det farmakologiska området. Trunkering på samtliga synonymer till 
sökordet kejsarsnitt valdes för att bredda sökningen kring ämnet. Trunkering på 
postsurg* och expos* valdes då orden kan böjas på minst två sätt och därmed 
generera en bredare sökning (Forsberg & Wengström, 2016). Böjningar av termerna 
återfanns också under den inledande sökningen. 
 
Sökning i Cinahl och PsycInfo 

Med hjälp av fältsökning och sökning i bibliografiska poster (Östlundh, 2012) söktes 
sökorden kejsarsnitt (c-section*, cesarean*, caesarean*, caesarian*) och smärta (pain) 
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som subject. Anledningen till att MeSH-termer (Medical Subject Headings) (Forsberg 
& Wengström, 2016) inte valdes var för att sökningar med sökorden som MeSH-
termer gav för stora träffar. De två sökorden kombinerades sedan med hjälp av 
booleska operatorer (Östlundh, 2012) med sökorden upplevelse (experience & 
expos*) och postoperativ (postoperative, postsurg* postpartum). Booleska operatorn 
NOT(Östlundh, 2012) kombinerades med trunkering (*)(Forsberg & Wengström, 
2016) på termen drug och lades till som fritextsökning för att utesluta artiklar om 
farmakologisk effekt. Sökningen i Cinahl genererade 17 träffar, var av tio 
inkluderades för vidare granskning. I PsycInfo frambringade sökningen elva träffar 
var av nio senare granskades. Därefter gjordes ytterligare en sökning i de båda 
databaserna. Kejsarsnitt (c-section*, cesarean*, caesarean*, caesarian*) och smärta 
(pain) söktes åter som subject och postoperativ (postoperative, postsurg* postpartum) 
söktes också som fältsökningen subject. Sökordet upplevelse (experience & expos*) 
uteslöts för att bredda sökningen och ge möjlighet för andra synonymer att uppenbara 
sig. Begränsningen NOT drug* (Östlundh, 2012; Forsberg & Wengström, 2016) var 
kvar från föregående sökning. Sökningen gav 69 träffar i Cinahl, var av sex 
granskades. 15 träffar erhölls i PsycInfo, var av tre granskades. 
 
Sökning i PubMed 

Sökningarna som utfördes i Pubmed var olika de andra sökningarna som utfördes i 
Cinahl och PsycInfo. Peer reviewed kan inte sökas som en begräsning i databasen och 
fältsökningen subject existerar inte, förutom när den anknytes till person. Sökning 
med MeSH termer (Forsberg & Wengström, 2016) valdes därför istället i den första 
sökningen i databasen. Kejsarsnitt (c-section*, cesarean*, caesarean*, caesarian*) och 
smärta (pain) söktes med MeSH termer (Forsberg & Wengström, 2016), medan 
postoperativ (postoperative, postsurg* postpartum) och upplevelse (experience och 
expos*) söktes som fritextsökning. Booleska operatorn NOT(Östlundh, 2012) 
kombinerades med trunkering (*)(Forsberg & Wengström, 2016) på termen drug och 
lades till som fritextsökning för att utesluta artiklar om farmakologisk effekt. 
Sökningen genererade 22 träffar, var av sju valdes ut för vidare granskning. 
Efterföljande sökning var i princip liknande, då kejsarsnitt (c-section*, cesarean*, 
caesarean*, caesarian*), smärta (pain) och postoperativ (postoperative, postsurg* 
postpartum) valdes att sökas med fältsökningen MeSH Major Topic. Sökordet 
upplevelse (experience & expos*) uteslöts för att öppna upp för chansen att generera 
andra synonymer till ordet upplevelse. Begränsningen genom booleska operatorn 
NOT(Östlundh, 2012) fortsattes att kombinerades med trunkering (*)(Forsberg & 
Wengström, 2016) på termen drug för att utesluta artiklar om farmakologisk effekt. 
Sista sökningen genererade i 147 träffar, var av elva valdes ut att granskas.  
 
Sammanfattning av datainsamling 

Inledande sökning visade att en snävare sökningsram var det som skulle generera 
resultatartiklar, eftersom de inledande sökorden var för ospecifika. Nya sökord valdes 
därför för att matcha syftet bättre och kombinerades i databaserna Cinahl, PsycInfo 
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och PubMed. På grund av databasernas utförande, gjordes sökningarna på liknande 
sätt. Totalt erhölls 281 träffar i de tre databaserna. Träffarna var likartade i alla 
databaserna och flera artiklar påträffades mer än en gång. Sammanlagt hittades 46 
artiklar av intresse i de tre databaserna. Dock var flertalet dubbletter eller tripletter. 
 
Databearbetning 
Litteraturstudiens databearbetning är utförd utefter metoden innehållsanalys fem olika 
steg (Forsberg & Wengström, 2016). Bearbetningen av datan inleddes med att varje 
artikel lästes igenom minst två gånger individuellt (Henricson, 2012). Relevant fakta i 
artiklarnas resultat ströks under samt gjordes om till koder (Forsberg & Wengström, 
2016). I samband med att varje artikel studerats färdigt, utfördes även en enskild 
kvalitetsgranskning enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmallar för 
kvalitativ- och kvantitativ forskning. Studier som utförts med mixad metod 
granskades med båda mallarna för att sedan få fram ett medelvärde dem emellan. 
Artiklarna och artikelgranskningen diskuterades sedan för att värdera innehåll, fakta 
och kvalité (Henricson & Wallengren, 2012). Artiklar som ansågs vara för medicinska 
exkluderades och artiklar som ej uppnått högsta kvalitetsgradering, enligt Carlsson 
och Eimans (2003) två granskningsmallar, uteslöts. Efter att samtliga artiklar 
granskats och diskuterats framkom tio resultatartiklar, var av två var kvalitativa, sex 
var kvantitativa och två var utförda med mixad metod.  
 
Artikelöversikt konstruerades till samtliga resultatartiklar. Varje artikel benämndes 
därefter med en sifferkod som var unik för varje artikel. De funna centrala delarna av 
artiklarna kombinerades med tillhörande sifferkod och sattes in i en mindmap 
(Friberg, 2012). Om en kod hade samma eller liknande information som en tidigare 
kod, kombinerades de. Genom metoden framkom 13 olika kategorier. När 
mindmapen färdigställts kunde liknande kategorier sammanföras och de 13 
kategorierna kondenserades till fem teman och nio subkategorier. Genererade teman 
var: (1) Upplevda smärtförväntningar, (2) Smärtupplevelsens lokalisation & 
beskrivning, (3) Faktorer som förhöjer respektive sänker postoperativ 
smärtupplevelse, (4) Smärtupplevelsen i förhållande till kronisk smärta och (5) 
Helhetsintrycket av den postoperativa smärtupplevelsen. Tema ett innehåller 
subkategorierna: (1) Smärtupplevelsen vid kejsarsnitt jämfört med vid 
vaginalförlossning och (2) Smärta i förhållande till kirurgisk metod. Tema två 
innehåller subkategorierna: (1) Smärtans lokalisation och (2) Smärtans beskrivning. 
Tema tre innehåller subkategorierna: (1) Sociodemografisk påverkan på 
smärtupplevelsen, (2) Informationens påverkan på smärtupplevelsen och (3) 
Smärtupplevelsens påverkan på vardagen. Tema fyra innehåller subkategorierna: (1) 
Kronisk smärtupplevelse i förhållande till Pfannenstiel-snitt och (2) Faktorer som 
bidrar till kvarvarande upplevelse av smärta. 
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Forskningsetiska överväganden 
Att människor inte skadas, exploateras och kränks är det huvudsakliga orsaken till 
varför forskningsetiska överväganden bör göras i ett examensarbete. Svensk 
lagstiftning innefattar lagar som reglerar området forskningsetik. En av lagarna är 
lagen om etikprövning av forskning som avser människor (Kjellström, 2012). Lagen 
har till uppgift att skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet 
vid forskning. Ett godkännande enligt lagen innebär att forskningen kan utföras med 
respekt för människovärdet (SFS 2003:460). 
 
Helsingforsdeklarationen är en samling etiska principer som reglerar forskning av 
människan för medicinskt syfte. Alla deltagare som har förmågan att ge informerat 
samtycke ska enligt World Medical Associations förklaring av 
Helsingforsdeklarationen (2013), göra det för att forskningen ska uppfattas som etisk. 
Med informerat samtycke menas att deltagaren måste förstå att forskningen är frivillig 
och att det är tillåtet att avbryta sitt deltagande när som helst utan individuella 
konsekvenser. Om inte informerat samtycke kan ges av individen, räknas forskningen 
som oetisk (World Medical Association, 2013). 
 
Majoriteten av litteraturstudiens resultatartiklar var etiskt granskade eller hade tagit 
hänsyn till etiska principer. Vanligast var att studierna blivit granskade av en etisk 
kommitté och/eller att forskarna tagit hänsyn till att inte inkludera mödrar som 
upplevt spädbarnsdöd eller neonatal intensivvård. 
 

Resultat 
Resultatet presenteras utifrån fem teman: (1) Upplevda smärtförväntningar, (2) 
Smärtupplevelsens lokalisation & beskrivning, (3) Faktorer som förhöjer respektive 
sänker postoperativ smärtupplevelse, (4) Smärtupplevelsen i förhållande till kronisk 
smärta och (5) Helhetsintrycket av den postoperativa smärtupplevelsen. 
 
Upplevda smärtförväntningar  
Enligt Declercq, Cunningham, Johanson och Skala (2008) är postoperativ smärta det 
mest frekventa problemet hos patienter som genomgått kejsarsnitt, oavsett om 
ingreppet utförts oplanerat eller planerat. Vidare fann Declercq et al. (2008) att en av 
tre kvinnor anser att postoperativ smärta är ett stort bekymmer och 45 procent av 
förstföderskor betraktar postoperativ smärta som ett stort problem.  
 
Smärtupplevelsen vid kejsarsnitt jämfört med vid vaginalförlossning  

Mellan 17-25 procent av kvinnorna har mer ont än förväntat efter kejsarsnittet (Chin, 
Vincent & Wilkie, 2014; Karlström, Engström- Olofsson, Norbergh, Sjöling & 
Hildingsson, 2007; Blüml et al., 2012). Efter ingreppet varar smärtan signifikant 
längre än smärtan som uppstår efter en vaginal förlossning och kejsarsnittspatienter 
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har postoperativt mer sensorisk smärta och emotionell smärta än patienter som fött 
vaginalt (Kainu, Sarvela, Tiippana, Halmesmäki & Korttila, 2009; Hardy-Fairbanks, 
Lauria, Mackenzie & Mccarty, 2013). Ovanstående kan jämföras med Karlström et al. 
(2007) som fann att högre smärta än förväntat och att genomgå oplanerat kejsarsnitt 
båda är signifikanta med en negativ födelseupplevelse. Graden av den negativa 
upplevelsen är dubbelt så stor hos kvinnor som genomgår kejsarsnitt oplanerat, än de 
som genomgår kejsarsnitt planerat. Dock har ingen skillnad i smärtupplevelsen mellan 
oplanerat- och planerat kejsarsnitt påvisats (Karlström et al., 2007). 
 
Smärta i förhållande till kirurgisk metod  

Pfannenstiel-snittet, som är den vanligaste kirurgimetoden i samband med kejsarsnitt, 
bidrar till att skapa svår postoperativ smärta hos sju procent av patienterna (Loos, 
Sceltinga, Mulders & Roumen, 2008). Enligt Karlström et al. (2007) är problematiken 
med att uppleva en större smärtupplevelse än förväntat, att sammanhanget påverkar 
smärtskattningen dag ett och dag två postoperativt. Ovanstående kan relateras till 
Daly et al. (2017) studie där hög VAS-skattning under de första 24 timmarna (h) 
påträffades påverkar smärtupplevelsen negativt på långsikt. Följden av pre- och 
postoperativa svårigheter vid oplanerat kejsarsnitt kan enligt Yokote (2008) bidra till 
att patienten ej vill föda igen. 
 
Smärtupplevelsens lokalisation & beskrivning  
Smärtans lokalisation  

Chin et al. (2014) konstaterar att buken är den del av kroppen som flest patienter 
beskriver som lokalisation för postoperativ smärta. Fortsatt beskriver Chin et al. 
(2014) att specifik lokalisation på buken är hos flertalet av kvinnorna operationssåret 
och kvinnor som tidigare fött vaginalt upplever ofta smärtans lokalisation på samma 
sätt (Declercq et al., 2008). Lokalisationen för postoperativ smärta är enligt Loos et al. 
(2008) och Declercq et al. (2008) oberoende på om du tidigare fött vaginalt. En viss 
skillnad i smärtas lokalisation och beskrivning finns hos det patienter som genomgått 
kejsarsnitt oplanerat. Smärtan beskrivs då även komma från uterussammandragningar 
(Yokote, 2008). 
 
Smärtans beskrivning  

Postoperativ smärta beskrivs som kvarvarande med regelbundna avbrott (Chin et al., 
2014). Vidare påstår Chin et al (2014) att termer som nämns vid beskrivning av den 
postoperativa smärtan går att återföra till nociceptiv- och neuropatisk smärta. 
Samtliga patienter beskriver smärtan med minst ett nociceptivt ord postoperativt och 
från häften till majoriteten av patienterna beskriver smärtan med neuropatiska ord 
under den postoperativa vårdtiden (Chin et al., 2014; Kainu et al., 2009; Loos et al., 
2008). Termer som ofta nämns vid beskrivning av postoperativ smärta under de första 
1,5 månader efter ingreppet är: (1) krampande, (2) smärtsamt, (3) ömhet, (4) 
huggande, (5) värkande och (6) kliande (Chin et al., 2014). Smärtan beskrivs under 
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perioden från 1,5 fram till cirka 26 månader postoperativt med följande smärttermer: 
(1) smärtsamt, (2) ömhet, (3) värkande, (4) huggande, (5) stickande, (6) molande och 
(7) stramande (Loos et al., 2008). 
 
Faktorer som förhöjer respektive sänker smärtupplevelsen  
I figur 1 (nedan) presenteras de faktorer som har en smärthöjande funktion hos 
kejsarsnittspatienter enligt Chin et al. (2014) samt Hardy-Fairbanks et al. (2013). 
Declercq et al. (2008) resultat uppger att postoperativ smärta i aktivitet är vanligt hos 
patienter som genomgått kejsarsnitt. 22 av 100 patienter upplever relativt stor smärta 
eller extremt mycket smärta under vardaglig aktivitet (Declercq et al., 2008). Faktorer 
som ytterligare höjer smärta i aktivitet är: (1) tidigare vaginal förlossning, (2) 
depression och (3) ångest (Hardy-Fairbanks et al., 2013). Sex veckor efter 
kejsarsnittet kan postoperativ smärta yttras i samband med ytterligare tre 
aktivitetsfaktorer: (1) lyfta, (2) bära runt något och (3) plocka upp något (Chin et al., 
2014). 
 
Faktorer som uppleves ha smärtlindrande funktion är: (1) sömn, (2) vila, (3) gå och 
(4) vistas med sitt barn (Chin et al., 2014; Yokote, 2008; Kabakian- Khasholian, 
2012). Däremot presenterar Chin et al. (2014) att smärtlindrande effekt av att gå kan 
variera från patient till patient. En del kvinnor upplever att gång har en smärtlindrande 
funktion. Samtidigt uttrycker en mindre grupp kvinnor att gång som aktivitet upplevs 
som smärthöjande (Chin et al., 2014).  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Figur 1: Presentation av smärthöjande faktor enligt (Chin et al., 2014; Hardy-Fairbanks et al., 2013) 
 
Sociodemografisk påverkan på smärtupplevelsen  

Postpartum smärta, det vill säga postoperativ smärta, efter kejsarsnitt är enligt 
Declercq (2008) oberoende av demografisk fakta hos personen. Upplevd postoperativ 
smärta är däremot mer vanligt hos vita personer än hos svarta- och latinska personer 
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(Declercq et al., 2008). Dessutom kan låg socioekonomisk status ha negativ påverkan 
på smärtupplevelsen enligt Daly et al. (2017). 
 
Informationens påverkan på smärtupplevelsen 
Att vara förberedd på smärtupplevelsen beskrivs i relation till mängden preoperativa 
information, information om kejsarsnittet som förlossningsalternativ samt information 
om varför ingreppet utförts akut. Brist på information ger en minskad 
smärtförberedelse och därmed en ökad smärtupplevelse (Kabakian- Khasholian, 2012; 
Yokote, 2008). Kabakian- Khasholian (2012) hävdar att kvinnors uppfattning om 
kejsarsnitt är att det är lätt, säkert och smärtfritt. Kejsarsnitt presenteras som en 
förlossningsmetod som inte skiljer sig mycket från att genomgå en vaginal förlossning 
(Kabakian- Khasholian, 2012). Att vara oförberedd på postoperativ smärta kan 
relateras till brist på information, oberoende av om ingreppet utförts planerat eller 
oplanerat (Yokote, 2008; Karlström et al., 2007; Blüml et al., 2012; Kabakian- 
Khasholian, 2012). Enligt Blüml et al. (2012) vill lite mindre än en fjärdedel av 
kvinnorna ha mer preoperativ information. Otillfredsställelse med födelsen förknippas 
med att vara oförberedd på smärtan (Kabakian- Khasholian, 2012). Att vara 
oförberedd på smärta i kombination med att vara en av initiativtagare till kejsarsnittet, 
skapar i sin tur ångest och otillfredsställelse enligt Kabakian- Khasholian (2012). 
 
Smärtupplevelsens påverkan på vardagen 

Postoperativ smärta har en negativ påverkan på det vardagliga livet och de uppgifter 
som det innebär (Daly et al., 2017; Kainu et al., 2009). Fysiska begränsningar på 
grund av smärta påverkar personens funktion och roll som mamma. Ett exempel är att 
en tredjedel av kejsarsnittspatienter tycker att amningen påverkas av den 
postoperativa smärtan (Karlström et al., 2007). Enligt Loos et al. (2008) upplever runt 
en tiondel av patienterna att aktivitet överlag påverkas av postoperativ smärta. 
 
 
Smärtupplevelsen i förhållande till kronisk smärta 
Kainu et al. (2009) påvisar att kronisk smärta är signifikant vanligare hos 
kejsarsnittspatienter än hos de patienter som genomgått en vaginal förlossning. Fyra 
månader postoperativt rapporterar kvinnor att de har hög smärta oberoende av 
smärtans karaktär (Karlström et al., 2007). Dessutom har 4 av 100 kvinnor besvär av 
kronisk smärta efter kejsarsnitt enligt Daly et al. (2017). Declercq et al. (2008) har 
påvisat att 18 av 100 kvinnor upplever kvarvarande smärta från operationssåret fram 
till sex månader postoperativt. Tolv månader efter ingreppet upplever 4 av 100 
kvinnor besvär av konstant eller daglig smärta enligt Kainu et al. (2009). Att smärtan 
finns kvar under lång tid har även påvisats av Declercq et al. (2008), som hävdar att 
kronisk smärta med lokalisation i operationssåret upplevs av en tredjedel av 
kejsarsnittspatienterna 26 månader efter ingreppet. 
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Kronisk smärtupplevelsen i förhållande till Pfannenstiel-snitt 

Loos et al. (2008) presenterar att Pfannenstiel-snittet som kirurgisk metod associeras 
med kronisk smärta hos mer än en fjärdedel av de patienter som genomgått ingreppet 
två gånger. Smärtan från operationssåret är kvarvarande i mer än två år hos en 
tredjedel av patienterna som opererats med metoden och signifikans finns även mellan 
kronisk smärta och utförandet av oplanerat kejsarsnitt med metoden. Retroperspektivt 
beskriver cirka en tiondel av kvinnorna att smärtan efter ett pfannenstiel-snitt är 
frekvent upplevd eller ofta återkommande. Smärtan beskrivs även som medel till svår 
hos 7 av 100 patienter och smärta i operationsärret i samband med menstruation 
upplevs av drygt en tiondel av kvinnorna två år efter ingreppet (Loos et al., 2008). 
 
Faktorer som bidrar till kvarvarande upplevelse av smärta 

Faktorer som påverkar uppkomsten av kronisk smärta är: (1) akut smärta, (2) 
patientens socioekonomiska status, (3) förlossningsdepression, (4) 
operationssårsinfektion (5) kronisk sjukdom, (6) tidigare smärtproblematik, (7) 
ryggvärk och (8) pågående bortdomningar (Daly et al., 2017; Kainu et al., 2009, Loos 
et al., 2008). Enligt Kainu et al. (2009) har kejsarsnittspatienter som upplever hög 
smärta dag ett postoperativt, signifikant större risk att ha kvarstående smärta ett år 
efter ingreppet. 
 
Helhetsintrycket av den postoperativa smärtupplevelsen 
Enligt Chin et al. (2014) samt Karlström et al. (2007) skattar mer än tre fjärdedelar att 
de är tillfreds med smärtnivån och den smärtlindring som administreras under den 
postoperativa vårdtiden. Kabakian- Khasholian (2012) presenterar att kvinnor 
upplever att det är enklare att hantera sin smärta på sjukhus, på grund av stödet som 
erbjuds och smärtlindringen som administreras. Blüml et al. (2012) studie presenterar 
att 81 av 100 kvinnor är nöjda med ingreppet och 13 av 100 är delvis nöjda med 
ingreppet. Vidare hävdar Blüml et al. (2012) att cirka tre fjärdedelar blir av med den 
postoperativa smärta inom de två första postoperativa månaderna. Dessutom kan cirka 
tre fjärdedelar av kejsarsnittspatienter tänka sig att rekommendera ingreppet till någon 
annan (Blüml et al., 2012). Kontrasten till ovanstående är att 6 av 100 kvinnor inte är 
nöjda med kejsarsnittet och att 10 av 100 inte skulle rekommendera ingreppet till 
någon annan (Blüml et al., 2012). 
 

Diskussion  
Metoddiskussion 
I ett examensarbete är det enligt Henricson (2012) viktigt att argumentera om arbetets 
styrkor och svagheter. Målet med litteraturstudiens metod var att den skulle på ett 
ingående sätt frambringa svar på studiens syfte. För att ge en ökad trovärdighet valdes 
databaser ut som täcker områdena omvårdnad och psykologi. Psykologisk 
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infallsvinkel valdes för att lyfta fram forskning gällande smärtupplevelsen (Petersson 
& Lindskov, 2012).  
 
Under den egentliga sökningen framgick det att de ursprungliga sökorden inte gick att 
kombinera på ett optimalt sätt. Sökorden komprimeras därför utifrån syftet (Backman, 
2008). Thesaurus, som är en del av Dictionary, valdes för att berika sökorden med 
synonymer. Vår egen syn på varför hemsidan ansågs trovärdig var att den används 
globalt cirka 70 miljoner gånger per månad, inte kan påverkas av utomstående och är 
kopplad till en ordbok som därmed styrker ordens enskilda innebörd (Dictionary, 
2017). Sökordens synonymer kompletterades för att bredda sökningarna och därmed 
öka chansen att få ett större träffresultat, samt få en omfångsrik sökning gällande de 
valda sökordens innebörd (Backman, 2008). Sökningarna med trunkering användes 
för att få fram samtliga relevanta böjningsformer på sökorden. Postsurgical och 
exposing valdes ut för att sökas med trunkering, då tidigare sökningar alstrat 
artikeltitlar med olika böjning av de två orden. Synonymer för kejsarsnitt valdes ut 
efter begynnelsebokstaven C och berikades med trunkering enligt Forsberg och 
Wengström (2016). Anledningen till att bara ord med begynnelsebokstaven C valdes 
var för att de framkom i den inledande sökningen. Uttryck såsom birth och section 
adderades därmed i sökningen och gav termerna en utökad innebörd (Östlundh, 
2012). 
 
Vid referenssökning var utgångspunkten att söka med MeSH-termer (Forsberg & 
Wengström, 2016) eller fältsökningen Exact Major Subject Headings. Båda 
rekommenderades av bibliotekspersonal. Ovannämnd strategi i kombination med de 
slutligt valda sökorden, genererade träffar som var förstora och/eller irrelevanta. 
Därmed valdes istället fältsökningen subject i Cinahl och PsycInfo. Att 
sökstrategierna skilt sig åt i en av databaserna anses inte ha påverkat studiens 
reliabilitet, då sökningarna i PubMed genererade liknande artiklar eller dubbletter av 
redan hittade artiklar (Billhult & Gunnarsson, 2012). 

 
Inklusionskriterier och exklusionskriterier beskrivs utförligt i datainsamlingen och på 
så sätt styrks innehållsvaliditeten och bekräftelsebarhet gällande urvalskriterier i 
litteraturstudien (Henricson & Wallengren, 2012). Inklusionskriterierna som använts 
valdes för att hitta studier med hög kvalité, med text som matchade skribenternas 
språkkunskaper samt för att erhålla aktuell forskning. Exklusionskriterierna användes 
för att begränsa sökningarna från det farmakologiska perspektivet, 
behandlingsmetoder, smärtskattningsaspekter och religiös syn.  
 
Efter inledande litteratursökning var den ursprungliga strategin att enbart inkludera 
kvalitativa studier. Strategin grundar sig i att kvalitativ forskning har som avsikt att 
studera fenomenet i fenomenets naturliga miljö (Henricson & Billhult, 2012). I 
samband med den egentliga informationssökningen upptäcktes att den här strategin ej 
var genomförbar. Problematiken medförde att kvantitativ forskning inkluderades. 
Litteraturstudiens begreppsvaliditet kan där med ha påverkats, då fenomenet 
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postoperativ smärta möjligtvis inte stämmer överens med de kvantitativa mätningarna 
(Henricson & Wallengren, 2012). Däremot bidrog flertalet av resultatartiklarnas 
kvantitativa data, som var insamlad med Visuell analog skala (VAS), till att ge en 
övergripande syn gällande postoperativ smärtproblematik. En egen teori angående 
begränsad tillgång till kvalitativ forskning på området, är att det eventuellt finns en 
etisk aspekt bakom. Aspekten kan vara att det ej är etiskt att fråga en nybliven 
mamma om negativa upplevelser gällande den postoperativa perioden. Att tillfället 
generaliseras till att vara en lycklig och positiv tidpunkt i livet, kan också bidra till att 
frågor ej ställs. Etiska perspektivet kan sammankopplas med vår egna iakttagelse om 
att det är vanligare att enkäter skickas ut till nyblivna mödrar än att hembesök görs. 
 
Validiteten i litteraturstudien kan ha påverkas av att resultatartiklarna genomsnittligt 
har bortfall på över 20 procent. Bortfallen kan dock förklaras med att sex av tio 
artiklar utfördes som enkätstudier och generellt har enkätstudier större bortfall 
(Forsberg & Wengberg, 2016). I resultatartiklarna utförda som enkätstudier, framgår 
det att de stora bortfallen var väntade och att hänsyn har tagits till den uteblivna datan.  
Bortfallet i en av de kvalitativa resultatartiklarna beskrevs som ett svar på att tidsbrist 
existerar hos nyblivna mödrar (Kabakian- Khasholian, 2012). Resultatartiklarnas 
bortfall kan även jämföras med vår egenformulerade etiska aspekt, som säger att 
tidsbrist existerar hos nyblivna mödrar och att frågor gällande den negativa 
upplevelsen av att bli mamma ej ställs. 
 
Litteraturstudiens databearbetning är utförd med metoden innehållsanalys. En 
systematisk innehållsanalys bidrar till att specifika fenomen beskrivs och kvantifieras 
(Forsberg & Wengström, 2016). Metoden kan ifrågasättas då majoriteten av 
resultatartiklarna är utförda med kvantitativ metod. Beskriva, förutse och förklara är 
alla delar av den kvantitativa analysmetoden, till skillnad från den kvalitativa 
analysmetoden som avser att beskriva, förstå, förklara och tolka (Forsberg & 
Wengström, 2016). Då syftet med litteraturstudien var att beskriva upplevelsen av 
postoperativ smärta efter kejsarsnittet ansågs det rimligt att båda analysmetoderna gett 
liknande resultat. Artiklarna granskades individuellt för att sedan diskuteras i grupp. 
Att analysen utförts på ett sådant sätt styrker reliabiliteten, då två personer ser mer 
enskilt än vad en person gör (Henricson & Wallengren, 2012). Samtliga artiklar är 
granskade enligt så kallad peer-review (Östlundh, 2012). Funktionen peer-review har 
påvisats genom att sökningarna utförts med tillhörande begränsning i Chinal och 
PsycInfo, samt att en djupare granskning av artiklarna från PubMed utförts. Därmed 
anses att innehållsvaliditeten stärkts i och med att högre grad av vetenskaplig fakta 
erhållits. Sammanställningen av resultatet utfördes med hjälp av metoden mindmap, 
som är en typ av schematisk översikt (Friberg, 2012). Metoden gav en bra helhetssyn 
över fenomenet och samtidigt en bra överblick över kategoriseringen. Mindmapen 
bidrog också till att skapandet av teman underlättades. Slutgiltigt resultat granskades 
mot resultatartiklarna för att stärka reliabiliteten (Henricson & Wallengren, 2012). 
Litteraturstudien har granskats av handledaren, personer med erfarenhet av att skriva 
examensarbete och lärare med god kännedom om ämnet. Att studien lästs och 
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kvalitetsgranskas av andra parter styrker innehållsvaliditeten, pålitligheten och 
trovärdigheten (Henricson & Wallengren, 2012). 
 
Inklusion av endast etiskt godkända artiklar eller artiklar där noggranna etiska 
överväganden gjorts är nödvändigt för att öka det vetenskapliga värdet i studien 
(Henricson & Wallengren, 2012). Majoriteten av resultatartiklarna var antingen 
godkända av en etisk kommitté och/eller hade utfört noggranna etiska överväganden. 
En artikel hade ej blivit etiskt godkänd eller tagit hänsyn till noggranna etiska 
aspekter. Författarna till artikeln har försökts att nås via mail för en kommentar och 
tidskriften som artikeln är publicerad i har grundligt sökts igenom. Inget av 
ovanstående gav någon syn på artikelns fördjupade etiska aspekter. Beslut togs om att 
inkludera artikeln trots problematiken, då artikelns fakta är den enda som visar den 
postoperativa smärtan utifrån den vanligaste kirurgiska metodens vinkel. I 
överensstämmelse med Lagen om etikprövning gällande forskning som avser 
människor och Helsingforsdeklaration, har nio av tio resultatartiklar tagit hänsyn till 
etiska aspekter (SFS 2003:460 ; World Medical Association, 2013).  
 
Generalisering av litteraturstudiens resultat betyder i vilken utsträckning resultatet är 
giltigt utanför studien (Priebe & Landström, 2012). På grund av att ökande 
kejsarsnittsnivåer är ett globalt problem, ansågs det att generaliserbarheten ej 
påverkats av resultatartiklarnas härkomst. Tvärtom var den ursprungliga strategin att 
söka efter forskning från jordens alla kontinenter, för att på så sätt öka 
generaliserbarheten. Forskning från utvecklingsländer var svårfunnet och 
problematiken resulterade i att forskning från utvecklingsländer är begränsat i 
litteraturstudien. En egen aspekt på problematiken är att forskningsresurserna i 
utvecklingsländer kan vara mer begränsade. Resultatartikeln från Libanon (vänligen 
se artikelöversikt 3, bilaga C, tabell 3) inkluderades för att få flyktingars syn på 
postoperativ smärta, eftersom flyktingar finns i dagens svenska samhälle. 
Reduktionen som det begränsade urvalet av studier från utvecklingsländer medförde 
kan ha påverkat generaliserbarheten negativt ur den aspekten att litteraturstudiens 
resultat ej kan överföras på populationer i utvecklingsländer. Pfannestiel som 
kirurgisk metod anses vara den mest utförda (Loos et al., 2008) och därmed 
generaliserades den till att representera majoriteten av ingreppen. Totalt var 
resultatartiklarna från följande länder: Finland (1), USA (3), Japan (1), Libanon (1), 
Sverige (1), Österrike (1), Nederländerna (1) och Storbritannien (1). Ett eget 
antagande är att generaliserbarheten till svensk hälso- och sjukvård är stor då hälften 
av resultatartiklarna är från Europa och därmed har sjukvård som till viss del styrs och 
påverkas av Europeiska Unionen (2017). 
 

Resultatdiskussion  
Syftet med litteraturstudien var att beskriva den postoperativa smärtupplevelsen i 
samband med kejsarsnitt. Utifrån resultatartiklarnas innehåll erhölls fem teman som 
ger en förståelse av patientens upplevelse. De fem teman som uppkom diskuteras 
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under rubrikerna: (1) Fysisk- & emotionell smärta interagerar, (2) Sjuksköterskans 
roll för en god smärtupplevelse, (3) Kronisk smärta i samband med den globala 
ökningen av kejsarsnitt och (4) Stödet och förståelsens betydelse för postoperativ 
smärtupplevelse. 
 

Fysisk- & emotionell smärta interagerar   

Litteraturstudiens resultat visar på att ungefär en femtedel av alla kvinnor som 
genomgår kejsarsnitt upplever mer smärta än förväntat (Chin et al., 2014; Karlström, 
et al., 2007; Blüml et al., 2012). Postoperativ smärta har också enligt Daly et al. 
(2017) och Kainu et al. (2009) en negativ påverkan på det vardagliga livet. Karlström, 
et al. (2007) beskriver mer ingående att det är patientens roll som mamma som 
påverkas, genom att smärtan bidrar till fysiska begräsningar. Beskrivningen kan 
jämföras med NANDA international (Herdman & Kamitsuru, 2015), som beskriver 
att akut smärta förklaras som en obehaglig, sensorisk och känslomässig upplevelse. 
Definitionen påvisar att fysisk smärta och emotionell smärta upplevs samtidigt av 
kejsarsnittspatienter. Fysisk smärta skapar fysiska begräsningar. Att inte kunna utföra 
sin roll som mamma fullt ut upplevs som emotionell smärta. Eriksson (1992) 
förklaring att smärta och lidande är likformiga och existerar i samma livssituationer, 
bidrar till förståelsen om att både fysisk- och emotionell smärta i själva verket är 
lidande. Upplevelsen av postoperativ smärta kan därför kort beskrivas som att fysisk- 
och emotionell smärta existerar samtidigt och därmed interagerar med varandra. 
Interagerandet medför upplevda begräsningar både fysiskt och psykologiskt, som i sin 
tur kan ge ytterligare behov av vård. Sjuksköterskan bör därför ha en god vetskap om 
patientens emotionella- och fysiska smärta. Fysisk smärta kan tas hänsyn till genom 
administrering av farmakologisk- och icke farmakologisk behandling, medan den 
emotionella smärtan kan mötas med hjälp av stöd i form av till exempel stödjande 
samtal. 
 
Sjuksköterskans roll för en god smärtupplevelse 

Ett samband mellan aktivitet och smärta framkommer i de studier som inkluderats i 
litteraturstudien. Postoperativ smärta upplevs som aktivitetsbegränsande och aktivitet 
upplevs som smärthöjande. Däremot kan aktivitet vara smärtlindrande hos en liten 
andel patienter (Chin et al., 2014; Hardy-Fairbanks, et al., 2013; Declercq et al., 
2008). Risken för komplikationer minskar med tidig mobilisering efter ingreppet 
(Hildingsson, 2009). Enligt Carpenito (2013) ökar sjuksköterskan patientens 
rehabiliterande aktivitet genom att reducera akut smärta. Då patienten deltar mer i 
rehabiliterande aktivitet samt uttrycker ett minskat smärtrelaterat beteendemönster, 
har akut postoperativ smärta lindrats optimalt (Carpenito, 2013). Ett eget perspektiv är 
att god smärtlindring är nödvändigt för att patienten ska uppleva en rehabiliterande 
effekt postoperativt. Utebliven optimal smärtlindring bidrar därmed till att patientens 
återhämtning påverkas negativt. Föregående kan jämföras med att avsaknad av vård 
bidrar till kränkning av patientens värdighet (Eriksson et al. 2014). 
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Upplevd lokalisation av postoperativ smärta är oberoende av om patienten tidigare 
fött vaginalt. Operationssåret är den lokalisation som frekvent beskrivs som smärtans 
ursprung (Loos et al., 2008; Declercq et al., 2008). Enbart en skillnad har påträffats 
och det är att vid oplanerat kejsarsnitt kommer postoperativ smärta även från 
uterussammandragningar (Yokote, 2008). En egen teori angående smärta kopplat till 
uterussammandragningar är att kvinnor som föder via oplanerat kejsarsnitt har utsatts 
för förlossningsarbete. Därmed har livmodern ett ytterligare behov av återhämtning. 
Medvetet eller omedvetet kan därmed patienter som genomgått kejsarsnitt oplanerat 
uppleva ytterligare en smärtlokalisation. 

Av resultatet framkommer det att den postoperativa smärtupplevelsen ej ändras 
drastiskt från det att operationen utförts till det att smärtan övergått till kronisk. De 
postoperativa termer som beskriver den akuta smärtupplevelse under tidigt 
postoperativt skede beskrivs likvärt som när smärtan övergått till kronisk (Chin et al., 
2014; Loos et al., 2008). Postoperativa termer som beskriver den akuta 
smärtupplevelse under tidigt postoperativt skede beskrivs likvärdigt som när smärtan 
övergått till kronisk om Chin et al. (2014) fynd jämförs med Loos et al. (2008) fynd. 
Alla termernas beskrivning går att härleda till nociceptiv– och neuropatisk smärta 
(Chin et al., 2014; Loos et al., 2008). Ovanstående kan jämföras med att nociceptiv- 
och neuropatisk smärta tillsammans utgör samlingsnamnet smärta (IASP, 2012). 
Termerna som dock sticker ut under den akuta smärtan är krampande, värkande och 
kliande (Chin et al., 2014). Smärtkaraktärerna ersätts i sent postoperativt skede till 
termerna stickande, molande och stramande (Loos et al., 2008). Att smärtupplevelsen 
ändras under det postoperativa skedet tros bero på graden av vävnadsskada. Termer 
som krampande och värkande kan anses bero på den kraftiga vävnadsskadan som 
operationen innebär, medan kilande tros bero på läkningsprocessen. Vetskapen om att 
postoperativ smärta upplevs både på nociceptivt- och det neuropatiskt sätt bidrar till 
förståelsen om att kejsarsnittspatienter upplever smärta på mer än ett sätt. 
Sjuksköterskan bör därför behandla smärtan utifrån om den är nociceptiv, neuropatisk 
eller bägge delar. Även icke farmakologiska smärtlindringsmetoder kan utvecklas för 
patienter som genomgår kejsarsnitt. 

Postoperativ smärta efter utfört kejsarsnitt upplevs som kvarvarande med regelbundna 
avbrott (Chin et al., 2014; Loos et al., 2008). Sömn, vila och närhet till barnet är det 
som upplevs som smärtlindrande (Chin et al., 2014; Yokote, 2008; Kabakian- 
Khasholian, 2012). Ovannämnda kan sammankopplas med IASP (2012), som 
beskriver upplevelsen av smärta som både en emotionell och en fysisk upplevelse. 
Även Carpenitos (2013) beskrivning av copingstrategier och att humöret förbättras 
vid tillfredsställd smärtlindring, kan tas med i jämförelsen. Kombinerat kan sömn och 
vila antas vara copingstartegier som aktiveras av den fysiska smärtupplevelsen. Att 
vara tillsammans med sitt barn förmodas också vara en copingstrategi och strategin 
framkallas av den emotionella aspekten av smärtupplevelsen. Problematiken är att 
tillgången till sömn och vila är bristande hos nyblivna föräldrar. Sjuksköterskan bör 
därför främja patientens tidsplanering för sömn, vila och närhet till barnet under 
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vårdtiden. Individuella strategier för sömn, vila och närhet till barnet bör utvecklas för 
att dessa även ska kunna främjas efter vårdtiden. Exempelvis främja stöttning 
gällande att ta hand om barnet under den tiden som patienten behöver vila och sömn. 
 
Herediteten och socioekonomisk status spelar roll i hur kejsarsnittspatienten upplever 
postoperativ smärta (Declercq et al., 2008; Daly et al., 2017). Dessutom kan 
patientens socioekonomiska status bidra till uppkomsten av kronisk smärta (Daly et 
al., 2017). Det kan jämföras med Eriksson (1992) som anser att smärta och lidande 
existerar i samma livssituationer. Personen blir genom sin smärta, och därmed sitt 
lidande, blottad (Eriksson, 1992). Att vara en vit person och att ha minskade 
individuella resurser anses därför påverka upplevelsen av smärta negativt. Patienten 
kan tänkas uppleva en sårbarhet genom sin då blottade livssituation. Sjuksköterskan 
behöver ta hänsyn till patientens härkomst och socioekonomiska status, då 
upplevelsen av smärta påverkas av hereditet och socioekonomisk status. Hänsyn till 
problematiken kan tas genom att genomföra tätare smärtskattning och erbjuda denna 
patientgrupp mer uppföljning. 
  
Att vara oförberedd på postoperativ smärta kan härledas till brist på information, 
oberoende av om kejsarsnittet utförts planerat eller oplanerat (Yokote, 2008; 
Karlström et al., 2007; Blüml et al., 2012; Kabakian- Khasholian, 2012). I 
Patientlagen (SFS 2014:821) anförs att patienten har rätt till information om sin vård, 
behandling, väsentliga risker för komplikationer samt biverkningar. Att patienter 
härleder upplevelsen av att vara oförberedd på den postoperativa smärtan till brist på 
information, kan bero på att informationen om ingreppet är bristfällig och bör 
förbättras. Förgående kan styrkas av att patienten måste ha tagit del av en optimal 
andel information för att kunna uppfylla Patientlagens sjunde kapitel, som säger att 
det är patienten själv som ska få välja behandlingsalternativ när olika vetenskapliga 
och beprövade behandlingssätt finns (SFS 2014:821). Patienten måste därför ha god 
vetskap om vilka smärtlindringsmetoder som finns efter ingreppet. 
 
Kronisk smärta i samband med den globala ökningen av kejsarsnitt 

Genom litteraturstudien framgår det att uppkomsten av kronisk smärta påverkas av 
upplevelsen av akut smärta (Daly et al., 2017; Kainu et al., 2009). Kvinnor som 
tidigare upplevt smärtproblematik och genomgått kejsarsnitt, har signifikant större 
risk att drabbas av kronisk smärtupplevelse enligt Kainu et al. (2009). Att preoperativ 
kronisk smärta påverkar postoperativ smärta har också påvisats i en studie utförd av 
Gerbergshagen et al. (2014). Kronisk smärta är dessutom signifikant med utförandet 
av pfannenstiel-snitt i samband med oplanerat kejsarsnitt (Loos et al., 2008). 
Föregående kan jämföras med Andolfs (2008) påstående att oplanerat kejsarsnitt kan 
resultera i att modern sövs och det i sin tur kan medföra till en somatisk och 
psykologisk belastning i det postoperativa skedet. Antagandet är att patienter som 
genomgår kejsarsnitt oplanerat upplever en större postoperativ belastning, både 
emotionellt och fysiskt. En egen tanke är att preoperativa förberedelse ej kan utföras i 
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den mån som vi planerat kejsarsnitt. Enligt Kainu et al. (2009) är 
operationssårsinfektion en av faktorerna som påverkar uppkomsten av kronisk smärta 
och i kombination med föregående anser det därmed att kvinnor som genomgår 
oplanerat kejsarsnitt har större risk för att uppleva kronisk smärta. Om ovanstående 
sätts i kontexten med att tidigare forskning visar på en global ökning av kejsarsnitten, 
kan det ökade antalet ingrepp innebära att fler kvinnor behöver långvarig kontakt med 
hälso-och sjukvården på grund av sin kroniska smärta. Därmed kan den redan hårt 
belastade hälso- och sjukvården belastas ytterligare och innebära oväntade 
hälsoekonomiska kostnader och patientlidande. Däremot har ingen skillnad i 
smärtupplevelsen mellan oplanerat och planerat kejsarsnitt påvisats (Karlström et al., 
2007). 
 
En sammansatt bild av smärtproblematiken i studierna visar att den mindre mängden 
personer som utvecklar postoperativ kronisk smärta efter utförandet av kejsarsnitt, 
upplever en ökad smärtproblematik desto längre smärtupplevelsen pågår (Kainu et al., 
2009; Daly et al., 2017; Declercq et al., 2008; Loos et al., 2008). En jämförelse med 
Bbel et al. (2015) studie kan göras, då forskningen på upplevelsen av smärta visar på 
att värdet av smärta och meningen med smärta påverkar minnet av smärta. En annan 
vinkel på problematiken enligt Carpenito (2013) är att patienter med kroniska 
smärtupplevelser anpassar sig till sin smärtupplevelse och därmed kan patienternas 
smärta vara svåridentifierad. Anpassningen kan även påvisas genom IASP (2012) 
förklaring att smärtupplevelsen är unik för personen genom att alla personer upplever 
olika former av vävnadsskador och därmed lär sig att tolka smärtan olika. Antagandet 
är att personer som utsätts för intermittent smärta, lär sig att lättare identifiera sin 
smärta. En anpassning till sin postoperativt kroniska smärta antas därför ske. Att bli 
förälder kan troligtvis också påverka minnet av smärtan enligt Bbel et al. (2015). 
Antagandet är därför att mörkertalet är stort bland kvinnor med kronisk postoperativ 
smärta. Mörkertalet kan bero på att lyckan av att bli förälder är större än själva 
smärtupplevelsen. Däremot kan den ökande smärtproblematiken hos personen antas 
bero på att smärtupplevelsen är subjektivt upplevd och att visa personer har svårare att 
anpassa sig till sin smärtupplevelse. Exempelvis beskriver Loos et al. (2008) att mer 
än en fjärdedel av patienter upplever kronisk smärta i samband med utförandet av ett 
andra pfannenstiel-snitt. Antagandet är att dessa patienter inte har bearbetat sin 
smärtupplevelse efter första kejsarsnittet och därmed har svårare att hantera smärtan 
efter andra kejsarsnittet. Kort sagt kan otillräcklig anpassning till sin postoperativa 
smärta skapa problematik vid framtida vårdkontakter. Sjuksköterskan bör därför 
främja strategier för smärthantering, som till exempel coping-strategier. Vidare kan 
hänsyn till de patienter som genomlidit postoperativ smärta efter kejsarsnitt 
uppmärksammas av sjuksköterskan vid framtida kontakt med vården. 
 
Stödet och förståelsens betydelse för postoperativ smärtupplevelse 

Litteraturstudien visar att stora flertalet kvinnor upplever att den postoperativa 
smärtvården, i förhållande till smärtlindring och smärtnivå, är tillräcklig (Chin et al., 
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2014; Karlström et al., 2007; Kabakian- Khasholian, 2012). Ett tecken på ovanstående 
är att flera kan tänka sig att rekommendera ingreppet (Blüml et al., 2012). Med 
föregående visas att den postoperativa vården är tillräcklig för den stora populationen. 
Problematik finns däremot hos en liten andel av patienterna. Dessa patienter är ej 
nöjda med ingreppet enligt Blüml et al. (2012). Att inte vara tillfreds med ingreppet 
kan förknippas med att vården ej var optimal. I Kabakian- Khasholian, (2012) studie 
beskrivs att kvinnor som genomgått kejsarsnitt upplever det enklare att hantera smärta 
på sjukhus. Stödet och smärtlindringsadministreringen presenteras som anledningen. 
Förklaringen till den positiva upplevelsen är att genom smärtlindrande lindras det 
fysiska lindandet och genom stödet lindras det emotionella lidandet. Smärta och 
lidande är enligt Eriksson (1992) nära besläktade och smärta har två dimensioner 
enligt ISAP (2012). Sjuksköterskans stöd och smärtlindrings-administrering anses 
därför i denna litteraturstudie, vara av stor vikt för att kunna bidra till bästa möjliga 
postoperativ smärtupplevelse och därmed en god vård. I kontexten av smärta och 
lidande hävdar Eriksson et. al (2014) att patienten som upplever smärta, och därmed 
lidande, på grund av vård eller avsaknad av vård, utsätts för en kränkning av sin 
värdighet. Kännedom om lidandet hos patienten och hur lidandet kan lindras med 
kärlek, är båda de faktorer som måste finnas med i omvårdnaden för att kunna ge en 
god vård (Eriksson, 1992). Sjuksköterskans smärtlindrande- och stöttande uppgift är 
av stor vikt för att kunna ge kejsarsnittspatienten den bästa möjliga postoperativa 
smärtupplevelse. Upptäckten i litteraturstudien är därmed att begreppen stöd och 
förståelse har en stor inverkan på patientens postoperativa smärtupplevelse. Stödet 
utformas genom att administrera farmakologisk- och icke farmakologisk behandling 
utifrån frekventa smärtskattningar. Ett exempel på icke farmakologisk behandling kan 
enligt (Saatsaz et al. (2016) vara massage. Sjuksköterskan erhåller förståelse om 
patientens smärtupplevelse genom att ha god kännedom om patientens pågående och 
tidigare smärtupplevelser, samt tar hänsyn till dessa vid utförandet av vård. 
 

Konklusion & implikation 
Postoperativ smärta upplevs både som en emotionell smärta och som en fysisk smärta. 
De två interagerar med varandra och skapar fysiska samt psykologiska begränsningar. 
Vanligast upplevs begränsningar gällande aktivitet och rollen som mamma. 
Postoperativ smärta upplevs både som nociceptiv- och som neuropatisk smärta, 
oavsett postoperativt skede. Aktivitet och brist på information är de faktorer som 
frekvent bidrar till att postoperativ smärta intensifieras. Andra faktorer som bidrar till 
en ökad smärtupplevelse är låg socioekonomisk status och hereditet. Faktorer som 
fungerar smärtlindrande är sömn, vila och närhet till barnet. Akut smärta är den faktor 
som bidrar mest till uppkomsten av kronisk smärtupplevelse. Sjuksköterskans stöd 
och förståelse är det som påverkar kejsarsnittspatientens postoperativa 
smärtupplevelse till det bättre. Generellt är stora flertalet tillfreds med sin 
smärtupplevelse efter kejsarsnittet, ingreppet har dock bidragit till kronisk smärta hos 
en mindre del av patienterna. 



 

 22 

Sjuksköterskan bör därför bedriva optimal smärtlindrande vård utifrån frekventa 
smärtskattningar, ge tillräcklig information om ingreppet både pre- och postoperativt, 
samt ha en stöttande funktion jämtemot patienten gällande fysiska och emotionella 
smärtupplevelser. Icke farmakologisk behandling gällande postoperativ smärta efter 
kejsarsnittet bör utvecklas och standardiseras. Vården av patienter med kvarstående 
smärta efter kejsarsnittet bör utvecklas, då patienterna söker hjälp för sin smärta i 
primärvården. 
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 
 

 

Sökord CINAHL PubMed PsykINFO 

Postoperativ Postpartum, postoperative, 
postsurg* 

Postpartum, postoperative, 
postsurg* 

Postpartum, postoperative, 
postsurg* 

Kejsarsnitt c-section*, cesarean*, 
caesarean*, caesarian* 
 

c-section*, cesarean*,  
caesarean*, caesarian*  
 

c-section*, cesarean*,  
caesarean*, caesarian*  
 

Upplevelse Experience, expos* Experience, expos* Experience, expos* 

Smärta Pain Pain Pain 



BILAGA B  

 

Tabell 2: Sökhistorik 

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

2017-10-12 CINAHL c-section* OR cesarean* OR 
caesarean* OR caesarian* AND Pain 
AND Postpartum OR Postoperative 
OR Postsurg* AND experience OR 

expos* AND nurs* 
 

Limits: Published Date: 20070101-
20171231; English Language; Peer 

Reviewed 
 

48529 
 

 Sökningen 
resulterade 
ej i vidare 
granskning 

 

2017-10-12 PSYCINFO c-section* OR cesarean* OR 
caesarean* OR caesarian* AND Pain 
AND Postpartum OR Postoperative 
OR Postsurg* AND experience OR 

expos* AND nurs* 
 

Limits: Published Date: 20070101-
20171231; English Language; Peer 

Reviewed 
 
 
 

8298 
 

 Sökningen 
resulterade 
ej i vidare 
granskning 

 

2017-10-12 PUBMED c-section* OR cesarean* OR 
caesarean* OR caesarian* AND Pain 
AND Postpartum OR Postoperative 

OR Postsurg* AND experience AND 
nurs* 

 
Limits: English language, Published 

Date 2007-2017 

 
 
 

601 
 

 Sökningen 
resulterade 
ej i vidare 
granskning 

 

2017-10-13 CINAHL SU ( c-section* OR cesarean* OR 
caesarean* OR caesarian* ) AND ( 
postoperative OR postpartum OR 
postsurg* ) AND SU pain AND ( 

experience OR expos* ) NOT drug* 
 

Limits: Published Date: 20070101-
20171231; English Language; Peer 

Reviewed 
 

17 11 10 6(4*) 



BILAGA B  

 

* indikerar att en eller flera resultatartiklar erhållits i mer än en sökning 

2017-10-13 PSYCINFO su(c-section* OR cesarean* OR 
caesarean* OR caesarian* ) AND 
(postoperative OR postpartum OR 

postsurg*) AND su(pain) AND 
(experience OR expos* ) NOT drug* 

Limits: Published Date: 20070101-
20171231; English Language; Peer 

Reviewed 
 

11 9 9 5(4*) 

2017-10-13 PUBMED (((((c-section* OR cesarean* OR 
caesarean* OR caesarian*[MeSH 
Terms])) AND (postoperative OR 
postpartum OR postsurg*)) AND 

pain[MeSH Terms]) AND (experience 
OR expos*)) NOT Drug* 

Limits: English language, Published 
Date 2007-2017 

22 9 7 2(2*) 

2017-10-13 CINAHL SU( c-section* OR cesarean* OR 
caesarean* OR caesarian*) AND SU 

(postoperative OR postpartum OR 
postsurg*) AND SU (pain) NOT drug* 

 
Limits: English Language; Published 

Date 20070101-20171231; Peer-
Reviewed. 

 

69 29 6 3(2*) 

2017-10-13 PSYCINFO su(c-section* OR cesarean* OR 
caesarean* OR caesarian*) AND 

su(postoperative OR postpartum OR 
postsurg*) AND su(pain) NOT drug* 

 
Limits: Published Date: 20070101-
20171231; English Language; Peer 

Reviewed 

15 15 3 2(2*) 

2017-10-13 PUBMED (((((c-section* OR cesarean* OR 
caesarean* OR caesarian*[MeSH 

Major Topic])) AND (postoperative 
OR postpartum OR postsurg*[MeSH 

Major Topic])) AND pain[MeSH 
Major Topic])) NOT drug* 

 
Limits: English language, Published 

Date 2007-2017 

 

147 31 11 2 
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Tabell 3: Artikelöversikt 
Artikel 1 

 
 

Referens Chin, E.G., Vincent, C. & Wilkie, D. (2014). A Comprehensive Description of Postpartum Pain 
after Cesarean Delivery. JOGNN: Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 43(6), 
729-741. 

Land  
Databas 

United States of America (USA) 
Cinahl & PsycInfo 

Syfte Första syftet: Att beskriva kvinnors erfarenheter med mottagandet av, utvärderingen av och 
responsen på postpartum smärta efter kejsarsnitt. 
Andra syftet: Att separera beskriv smärta i nociceptiv smärta och neuropatisk smärta. 

Metod:  
Design 

Mixad metod 
Enkätstudie 

Urval 30 lågrisk kvinnor med inbokad tid för planerat kejsarsnitt. Kejsarsnitten utfördes på ett stort 
universitetssjukhus i mellanvästern (USA). Inklusionskriterier var: (1) patienten skulle vara minst 
18 år, (2) ha ett inbokat planerat kejsarsnitt och (3) inte vänta mer än ett barn. Exklusionskriterier 
var: (1) förtidig förlossning under graviditeten & (2) haft någon graviditet som komplicerats på 
grund av någon riskfaktor, som till exempel flerbörd, förtidig förlossning, 
havandeskapsförgiftning och diabetes.  

Datainsamling The PAIN-Reportlt som är dataversion av McGill smärtfrågeformuläret delades ut till kvinnorna 
vid två tillfällen: (1) mellan 24h-48h efter kejsarsnittet och (2) 6 veckor postpartum. PAIN-
Reportlt användes för att fånga smärtförklarande begrepp gällande sensoriska-, känslosamma-, 
värderande- & beteendeförklarande dimensioner. 86% av deltagarna i en tidigare studie som 
använt sig av PAIN-Reportlt rapporterade att frågeformuläret var ett bra sätt att redovisa sin 
smärta. 

Dataanalys PAIN-reportlt genererade data från varje deltagare. Insamlad data beräknades med hjälp av 
deskriptiv statistik, t-tests och  χ2 tests och summerades för att förklara symtomupplevelsen efter 
ett kejsarsnitt . Förklaringar angående smärtan analyserades och  jämfördes med en lista på 
neuropatiska smärtbegrepp samt nociceptiva smärtbegrepp.   
 

Bortfall Inget bortfall nämnt. 

Slutsats Beskrivning av postpartumsmärta under vårdtiden samt sex veckor efter kejsarsnittet är mycket 
utförlig på den sensorisk-, känslosamma-, kognitiva- och uppförliga dimensionen. 
Postpartumsmärta efter kejsarsnitt är mångdimensionellt och har beskrivits med ord härledande 
till nociceptiv smärta och neuropatisk smärta. Smärtan beskrivs både med nociceptiva samt 
neuropatiska ord under vårdtiden som sex veckor efter vårdtiden. Trots att smärtan finns kvar i 
slutet av postpartum hade den förbättras i alla föra dimensionerna.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I (87,5%) enligt Carlsson & Eimans (2003) granskningsmall 



BILAGA C  

 

Artikel 2 

 

Referens Hardy-Fairbanks, A. J., Lauria, M. R., Mackenzie, T. & Mccarthy, M. (2013) Intensity and 
Unpleasantness of Pain Following Vaginal and Cesarean Delivery: A Prospective Evaluation. 
Birth Issues in perinatal care, 40:2. Doi: 10.1111/birt.12039 
 

Land  
Databas 

United States of America (USA) 
Cinahl, PsycInfo & PubMed 

Syfte Syftet med studien var att utvärdera sensoriska, afferenta och laterala aspekter av smärtan efter 
kejsarsnitt och vaginalförlossning.   

Metod:  
Design 

Kvantitativ metod  
Prospektiv kohort design 

Urval Inkluderade individer i studien skulle vara kvinnor som var >18 år och planerades föda på 
Dartmouth Hitchcock Medical Center i Lebanon, New Hampshire, USA. Födslarna skulle äga 
rum mellan juli 2007 och oktober 2007 för att kunna inkluderas. Exklusionskriterier av individer 
baserades på att ej informerat samtycke givits. Låg rekrytering pga logistiska faktorer som 
postpartumutmattning, resulterade i att även kvinnor kontaktades vid 36-veckorskontrollen.  

Datainsamling Datainsamlingen utfördes med hjälp av en VAS-skala med markerade ändar. Smärtan mättes i 
vila, aktivitet, typ av smärtlokalisationen samt smärtans obehag gällande den värsta smärtan 
under de senaste 24h. Smärtan bedömdes som positiv eller negativt beroende på vilken sida på 
VAS-linjalen skattningen hamnade. Sidorna skildes åt av en centralpunkt. Sjuksköterskan utförde 
mätningarna under postpartumdag ett och två. Alla skattningar mättes med samma mätverktyg. 
Demografisk data samt kliniska faktorer identifierades som smärtpåverkande genom en 
journalöversikt.  

Dataanalys Primärhypotes sattes till att vara smärta i samband med aktivitet postpartumdag två, då det 
troddes vara den dimension som var mest relevant och betydande för kvinnans direkta upplevelse 
av postpartum. Dag två valdes även på grund av att långverkande narkotikas effekt avtagit vid 
tidpunkten. Variablerna analyserades med antingen chi-square, Fisher exact test, t test eller 
Wilcoxon-Mann-Whitney tests. Under multivariabelregressionsanalysen och 
benägenhetsanalysen inkluderades alla variabler som uppfyllde P- värde > 0,10. Tre 
regressionsmodeller sattes mot primärhypotesen för att upptäcka effekten av förutspående 
smärtfaktorer. Kejsarsnittspatienternas variabler jämförde sedan, med hjälp av 
benägenhetsanalys, med variablerna från patienter som genomgått vaginal förlossning. Genom 
logistiskregression utforskades sannolikheten att kejsarsnitt var utformat på en karakteristisk 
baslinje. De två undergrupperna analyserades på samma sätt. 

Bortfall Av 313 ursprungliga kvinnor deltog 126 i studien. Av de 126 kvinnorna hade 48 genomgått 
kejsarsnitt. 

Slutsats Kejsarsnitt, tillskillnad från vaginalförlossning, är mer associerad med hög smärta, mer obehaglig 
smärta, mer lateraliserad smärta och större narkotika användning. Utvärdering av faktorerna som 
förknippas med postpartumsmärta kan hjälpa vårdgivaren att rådgöra bättre angående 
förlossningsalternativ samt främja till en förbättrad hantering av patienter som genomgår 
kejsarsnitt och vaginalförlossning. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1 (91,7%)  enligt Carlsson & Eimans (2003) granskningsmall  



BILAGA C  

 

Artikel 3 

 
 

Referens Kabakian-Khasholian, T. (2012).'My pain was stronger than my happiness': Experiences of 
caesarean births from Lebanon. Midwifery, 29, 1251-1256. Doi: 10.1016/j.midw.2012.09.001. 

Land  
Databas 

Beirut, Libanon 
Cinahl 

Syfte Att utforska kvinnors erfarenheter av att genomföra ett kejsarsnitt på eget initiativ i ett 
medelinkomstland med ett privat sjukvårdssystem. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Induktiv tematisk design  

Urval 64 kvinnor rekryterades via en perinatal databas (NCPNN) och via utvalda mödravårdskliniker i 
centrala Beirut. 22 vägrade deltagande och förklarade tidsbrist som största faktor till nekandet. 
Inklusionskriterier var: (1) ingen specifik härkomst och (2) förlöst via kejsarsnitt på ett av nio 
utvalda sjukhus samt inom de fyra månaderna som datainsamlingen utfördes. Exklusionskriterier 
var: (1) spädbarnsdöd.  

Datainsamling De kvinnor som förlöste via kejsarsnitt, inom de fyra månader som intervjuerna genomfördes, fick 
genomgå en semistrukturerad intervju i sitt eget hem. Sociodemografiska indikatorer användes för 
att försäkra att urvalsgruppen kom från brett spridda sociodemografiska förhållanden. Kvalitativ 
metod valdes då intervjuer låter deltagarna reflektera över tiden kring ingreppet och medför 
därmed en riklig förklaring och förståelse för patientens upplevelse. Intervjuer utfördes med 36 av 
kvinnorna och efter hänsynstagande till exklusionskriterierna, togs 22 av intervjuerna med till 
dataanalysen. Intervjuerna utfördes av två utomstående med historik inom hälso- och sjukvård och 
de två instruerades till att samla in data. Intervjuerna utfördes efter att deltagarna kontaktats via 
telefon och givit sitt samtycke. Alla intervjuer spelades in och skrevs ner ord för ord. Intervjuerna 
varade mellan 45 min och 120 min. 

Dataanalys Dataanalysen utfördes med hjälp av metoden tematisk innehållsanalys. Tillsammans med de som 
utfört intervjuerna gjordes uttalandena om till koder. Om nya koder identifierades under analysens 
gång, adderades de till de tidigare hittade koderna. Genom att sedan läsa om transkriptionerna ett 
flertal gånger för att förädla koderna samt leta efter kodernas mening.  Koderna konstruerades 
därefter till teman och subteman. Innehållsanalys användes för att sammanställa koderna.  

Bortfall Studien har ett bortfall på >20 procent och förklaras i studien som en respons på mödrars tidsbrist. 

Slutsats Brist på information om kejsarsnitt bidrar till att spä på kvinnors rädsla för förlossningssmärta. 
Brist på information och rädsla för förlossningssmärta är den största bidragande faktor till att 
kvinnor anser att kejsarsnitt kan vara ett smärtfritt alternativ. Problematiken behöver beaktas inom 
det kulturella sammanhanget av att förstå smärta och säkerhet. Likväl behöver dimensionerna av 
makt inom omvårdnad beaktas. Vårdyrket behöver undersöka de nämnda dimensionerna och 
främja kvinnors informerade val. Vårdyrket behöver även uppmuntra normaliteten med 
förlossning. Resultatet nämner även att informationens betydelse för hur smärta upplevs är stor. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I (85,4%) enligt Carlsson & Eiman (2003) 



BILAGA C  

 

Artikel 4 

Referens Yokote, N. (2008). Women's experiences of labor, surgery and first postnatal week by an 
emergency cesarean section.  Journal of Japan Academy of Midwifery,. 22, 37-48. 
Doi.org/10.3418/jjam.22.37 

Land  
Databas 

Japan 
Cinahl & PsycInfo 

Syfte Syftet med studien var att utforska japanska kvinnors upplevelse av att genomgå oplanerat 
kejsarsnitt utifrån upplevelsen under förlossningsarbetet, under beslutstagandet om att utföra 
ingreppet, under ingreppet och under första postnatala veckan. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Induktiv tematisk design 

Urval Urvalet bestod av elva kvinnor som fött levande barn på ett privat mödravårssjukhus i Kyushu, 
Japan. Inklusionskriterierna var: (1) kvinna, (2) japansk härkomst, (3) oplanerat kejsarsnitt, (4) 
förlöst levande barn via det utförda ingreppet och (4) vårdades vid mödravårdssjukhuset i 
Kyushu. Exklusionskriterierna var: (1) drabbad av hjärtsjukdom, (2) dabbad av svår gravid 
hypertensions syndrom, (3) drabbad av psykisk sjukdom före förlossning, (4) 
postoperativa/postpartum komplikationer och (5) nyfödd med dålig hälsoprognos på grund av 
asfyxi, medfödd missbildning eller sjukdom 

Datainsamling Datainsamlingen är utförd med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Varje deltagare 
intervjuades två gånger. Första intervjun utfördes dag två postoperativt och den andra intervjun 
utfördes på dag sju postoperativt. Intervjun utfördes med öppna frågor samt med hjälp av en 
intervjuguide. Intervjuerna utfördes av studiens författare och pågick maximalt i en timme. Om 
intervjun behövdes avbrytas, slutfördes den vid ett senare tillfälle. 

Dataanalys Dataanalysen utfördes med kvalitativ induktiv metod enligt KJ metoden. Tre utomstående med 
yrkeskunskap inom hälso- och sjukvård samt innehade minst en masterexamen, var med i 
diskussionen under hela analysarbetet. Resultatet av analysarbetet visades även för barnmorskor 
och sjuksköterskor för att öka validiteten. Sex teman framgår av kvinnornas erfarenheter: (1) 
chock av besvikna förväntningar, (2) oundviklig rädsla och ansvar, (3) frisläppande från stress, 
(4) återupplevelse av rädsla och smärta, (5) blivit räddad av barnet, (6) komma ur en ond cirkel. 

Bortfall Inget bortfall nämns i studien 

Slutsats Information om oplanerat kejsarsnitt och diskussion om att förlossningen kan sluta med ett 
oplanerat kejsarsnitt är båda något som studien föreslår bör ges i prenatal utbildning. 
Barnmorskor och sjuksköterskor på operationsavdelningen har en positiv funktion när det 
kommer till att sänka den negativa upplevelsen med födseln i samband med oplanerat kejsarsnitt. 
Studien förslår också att all vårdpersonal borde vara mer medvetna om det trauma som oplanerat 
kejsarsnitt medför. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1 (89,6%) enligt Carlsson & Eimans (2003) granskningsmall  



BILAGA C  

 

Artikel 5 

 

 

Referens Declercq, E., Cunningham, K. C., Johnson, C. & Skala, C. (2008) Mothers' reports of postpartum 
pain associated with vaginal and cesarean deliveries: results of a national survey. Birth: Issues in 
Perinatal Care, 35:1, 16-24. Doi: 10.1111/j.1523-536X.2007.00207.x. 
   

Land  
Databas 

United States of America (USA) 
Cinahl & PsycInfo 

Syfte Syftet med studien var att undersöka mödrars upplevelse av postpartum beroende på 
förlossningsmetod 

Metod:  
Design 

Kvantitativ metod  
Enkätstudie 

Urval Studien är baserad på data från en tidigare studie. Studiens urval bestod av 1373 online 
respondenter från en flermiljoner stor internetpanel tillhörande Harris Interactive och 200 svarta 
individer, ej latino, och latino från en telefonbaserad enkät. Inklusionskriterer var: (1) kvinna, (2) 
fött under året 2005, (3) engelsktalande, (4) 18-45 år gammal och (5) fött ett barn som vid 
tidpunkten för studiens utförande var vid liv.  

Datainsamling Datainsamlingen gjordes via enkäter och telefon. All datainsamling via telefon begränsades till 
icke-vita individer och transkriberades till ZIP-koder. Enkäten tog 30 minuter att fylla i och 
innehöll både öppna och stängda frågor. Frågorna baserades på frågor från en tidigare studie. En 
fråga gällande om smärtan påverkade vardagliga rutiner ställdes med syftet att identifiera smärta 
vid två månader postpartum och under de två veckorna som passerat innan ifyllandet av enkät. 
Artikeln var sponsrad av en icke-vinstgivande organisation. Kvinnorna hade mediantid postpartum 
7,3 månader vid ifyllandet av sista enkäten.  

Dataanalys Mödrarnas demografiska profil jämfördes generellt med nationell data från 2004 inom områdena 
etnicitet, ålder, utbildningsnivå och förlossningsmetod. Kejsarsnittspatienterna var fler än de som 
fött vaginalt. Chi-square tests var använt för att hitta signifikans. Vid data uppskattad mindre än 
behövd för att utföra Chi-square test användes Fisher’s exact test. Datan analyserades vidare med 
SPSS för Windows, version 13,0. 

Bortfall Inget bortfall nämns i studien 

Slutsats Postpartumsmärta rapporterades som ett stort problem oavsett demografisk fakta hos patienten. 
Patienter som genomgått en assisterad vaginal förlossning eller kejsarsnitt hade en större 
benägenhet att rapportera postpartumsmärta som ett stort problem. Sex månader postpartum 
upplevde en stor del av studiens deltagare att den postoperativa smärtan blivit kronisk. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I (81,3%) enligt Carlsson & Eiman (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 6 

 

 

Referens Karlström, K., Engström- Olofsson, R., Norbergh, K. G., Sjöling, M. & Hildingsson, I. (2007). 
Postoperative pain after cesarean birth affects breastfeeding and infant care.  Journal of 
Obstetric, Gynecologic, & Neonatal Nursing, Vol 36, 430–440. Doi: 10.1111/j.1552-
6909.2007.00160.x 

Land  
Databas 

Sverige 
Cinahl& PsycInfo 

Syfte Syftet med studien var att studera kvinnors erfarenhet av postoperativ smärta och smärtlindring 
efter kejsarsnitt samt faktorer som är förknippade med smärtbedömning och erfarenheten av 
födseln. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ metod 
Enkätstudie  

Urval 77 kvinnor födde via kejsarsnitt på det utvalda sjukhuset, under studiens tre månader. Sjukhuset 
var lokaliserat i norra Sverige och hade år 2004 en kejsarsnittsnivå på 19 procent. Av de 77 
exkluderades 17 på grund av att de inte kunde svenska, hade barn som behövt neonatal vår samt 
inte givit medtycke att delta i studien. Inklusionskriterierna var: (1) fött under de tre månaderna 
som datainsamlingen utfördes, (2) svensktalande, (3) genomgått kejsarsnitt, (4) fött efter vecka 
28 och (5) fött ett friskt barn utan behov av neonatal vård 

Datainsamling Vid utskrivning från mödravårdsavdelningen bjöds kvinnorna in till att delta i studien. 
Datainsamlingen utfördes med hjälp av en enkät innehållande frågor angående 
sociodemografisk- och gynekologisk bakgrund samt olika skattningar genom Visuell analog 
skala (VAS). VAS-skattningen inkluderades för att kunna utvärdera postpartumsmärta 
retroperspektivt. Totalt svarade 60 kvinnor anonymt på enkäten. Genomsnittligt utfördes enkäten 
på fyra dagar postpartum. VAS-skattningen delades in i ett omfång som tydde på en positiv 
födelseupplevelse samt ett omfång som tydde på det motsatta. 

Dataanalys Dataanalysen är utför med hjälp av deskriptiv statistik och epidemiologiska metoder. 
Ordinalskala användes då VAS-skalan identifierats var en form av skaltypen och därför 
analyserades datan med hjälp av icke parametriskt test. Risk ratio räknades ut för att kunna 
jämföra olika grupper och även för att kunna jämföra skillnader mellan gruppen med en negativ 
upplevelse och gruppen med en positiv upplevelse. Logistisk regression användes för att urskilja 
de faktorer som starkt associerades med en negativ födelseupplevelse. 

Bortfall Externt bortfall på 22 procent. Bortfallet hade tagits hänsyn till i förväg. 

Slutsats Hög smärta efter kejsarsnitt påverkar förmågan att ta hand om barnet och att amma barnet, enligt 
kvinnorna i studien Postoperativ smärta är därför viktig att behandla optimalt och då den är en 
oundviklig del av att genom gå kirurgi bör riktlinjer utvecklas kring smärthantering i samband 
med kejsarsnitt. Mätverktyg för identifikation av postoperativ smärta måste utvecklas. Kvalité 
när det gäller postoperativ smärta efter kejsarsnitt nås genom utvärdering, dokumentation och 
bedömning. De tre stegen bör göras regelbundet. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1 (87,5%) enligt Carlsson & Eimans (2003) granskningsmall 



BILAGA C  

 

Artikel 7 

 

 

Referens Blüml, V., Stammler-Safar, M., Reitinger, A. K., Resch, I., Naderer, A. & Leithner, K. (2012). A 
qualitative approach to examine women's experience of planned cesarean. Journal of Obstetric, 
Gynecologic & Neonatal Nursing, 41, s82-90. Doi: 10.1111/j.1552-6909.2012.01398.x 
 

Land  
Databas 

Österrike 
PsycInfo & PubMed 

Syfte Att utforska kvinnors förväntningar i samband med kejsarsnitt och att bedöma kvinnornas 
subjektiva födelseupplevelse. 

Metod:  
Design 

Mixad metod 
Semistrukturerad intervjustudie  

Urval 60 kvinnor blev tillfrågade at delta i studien. Sju exkluderades på grund av brister i språkkunskap 
och fem nekade deltagande. 48 kvinnor med inplanerat kejsarsnitt deltog i studien. Kvinnor som 
tidigare genomgått kejsarsnitt, har maternella hälsoproblem eller har foster med missbildningar 
uteslöts från studien.  

Datainsamling Kvinnorna fick genomgå en semistrukturerad intervju före graviditetsvecka 36 och strax efter 
kejsarsnittet. Intervjuerna varade cirka 30 till 40 minuter. Två forskningsassistenter som ej var 
inblandade i patienternas vård utförde intervjuerna. Instrument som användes vid konstruktion av 
frågor till datainsamling var State-Trait Anxiety Inventory (STAI), Brief Symtom Inventory (BSI), 
Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) och Visuell Analog Skala (VAS). Alla intervjuer 
spelades in och skrivs ner ord för ord. Efter det så dubbelkollades det skrivna materialet mot det 
inspelade materialet. 

Dataanalys Dataanalysen är utförd genom kvalitativ innehållsanalys. Intervjuerna gjordes om till koder utefter 
deltagarnas egna ord. Huvudkategorier konstruerades deduktivt medan subkategorier utformades 
induktivt utifrån deltagarnas egna ord. Koder och kategorisering testades av tre utomstående på ett 
10 slumpmässigt utvalda procent av studiens deltagarna . För att karaktärisera datan användes 
deskriptiv statistik, bland annat t test. 

Bortfall Studien hade ett bortfall på 20 procent  

Slutsats Övergripande tillfredsställelse och psykologisk tolerans är hög hos mödrar som genomgår planerat 
kejsarsnitt. Trots det kan förbättringar göras genom att ge mer detaljerad information och genom 
att specifikt behandla vardaglig oro och ångest. Fler studier på ämnet behövs för att identifiera 
förbättringar gällande föregående. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Gard I (85,4%) enligt Carlsson & Eiman (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 8 

 

 

Referens Loos, M. R., Sceltinga, M. R. Mulders, L. G. & Roumen, R. M. (2008). The Pfannenstiel 
Incision as a Source of Chronic Pain. Obstetrics & Gynecology, 111, 839–846. Doi: 
10.1097/AOG.0b013e31816a4efa 
 

Land  
Databas 

Nederländerna 
Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att bedöma förekomst, riskfaktorer och ursprung av post-Pfannenstiel-
smärtsyndrom. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ metod  
Enkätstudie  

Urval 690 patienter från Máxima Medical Center rekryterades till studien. Inklusionskriterier var: (1) 
18 år eller äldre, (2) erhållit ett Pfannenstiel-snitt för första eller andra gången, i samband med 
kejsarsnitt eller hysterektomi och (3) opererats mellan 1 januari 2003 och 31 december 2004. 
Exklusionskriterier var: (1) operation där tillgång till buken givits via medellinje laparotomi, 
vaginalt eller med hjälp av laparoskopiassisterade tekniker och (2) tidigare genomgått bukkirurgi 
med annan metod än Pfannestiel-snitt. 

Datainsamling Patienterna som uppfyllde inkulsionskriterierna samt inte stämde överens med något av 
exklusionkriterierna erhöll en enkät via posten i februari 2006. Enkätens frågor grundade sig på 
tidigare studiers frågor samt skattning med hjälp av en fyra gradig verbal skattningsskala. Tio 
beskrivande smärttermer skulle matchas med patientens smärta om smärta existerat. Smärtans 
lokalisation skulle även markeras på en figur. Ärrlängden mätes och patienten skulle rapportera 
om det funnits kontakter med vården på grund av smärta, användning av smärtstillande 
läkemedel, smärta under menstruation, observerad utbuktning av ärret, antal pfannestiel-snitt 
som erhållits, bortdominar samt funktionell nedsättning. De som inte svarat på den första enkäten 
fick en påminnelse via posten. Data samlades även in från patienternas journaler. Patienter med 
medel eller svår smärta bjöds in för en elektiv uppföljningsundersökning.  

Dataanalys Insamlad data räknades ut till medianer med tillhörande intervall. Datan analyserades med hjälp 
av Mann-Whitney U test och proportionella skillnader dem emellan jämfördes med hjälp av 
x2test. Incidenten av riskfaktorer för kornisk smärta analyserades med logistisk regression  

Bortfall Studien har ett bortfall på 20 procent  

Slutsats Studiens slutsats var att kronisk smärta vanligen uppträder efter en Pfannenstiel-snitt. Medel till 
svår smärta har identifierats bero på nervbrottprovokation. Tidigare studier har redan påvisat att 
ett det finns ett samband mellan kvarstående smärta och utförandet av Pfannestiel-snitt, dock 
visar den utförda studien att det finns stor allmän förekomst av bidragande riskfaktorer till 
kroniska smärta. Bättre vetskap om patienters smärtsyndrom kan undvika att patienter frekvent 
fortsätter att klaga på sin smärta. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1 (85,4%) enligt Carlsson & Eimans (2003) granskningsmall 



BILAGA C  

 

Artikel 9 

 

 

Referens Daly, B., Young, S., Marla, R., Ridell, L., Junkin, R., Weidenhammer, N., Dolan, J., Kinsella, J. & 
Zhang, R. (2017). Persistent pain after caesarean section and it´s association with maternal anxiety 
and socioeconomic background. International Journal of Obstetric Anesthesia, 29, 57-63. Doi: 
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Land  
Databas 

Storbritannien  
PubMed 

Syfte Att prospektivt undersöka sambandet mellan förödande moderlig ångest och socioekonomisk 
bakgrund och utvecklandet av alla sorters kvarstående smärta efter kejsarsnitt. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Prospektiv longitudinell kohort observations studie. 

Urval Totalt rekryterades 205 patienter. Direkt efter kejsarsnittet slutförde 186 av patienterna den första 
enkäten och när det blivit fyra månader postpartum slutförde 98 stycken den andra enkäten. 
Inklsionskriterier var: (1) bokad att genomgå ett elektivt kejsarsnitt. Exklusionskriterier var: (1) 
paritet större än två, (2) ej engelsktalande och (3) oförmögen att ge lagligt samtycke. 

Datainsamling Datainsamlingen gjordes i tre faser: (1) vid skrivning på sjukhuset på operationsdagen, (2) 24h 
efter operation och (3) fyra månader postoperativt. Alla deltagare rekryterades via en 
informationsblankett som delades ut  en vecka innan ingreppet. State-Trait Anxiety Invenrory 
(STAI) användes på samtliga deltagare och frågor om användning av smärtstillande ställdes. 
Demografisk data samlades in med hjälp av the Scottish Index of Multiple deprivation (SIMD). 
Smärtskattning gjordes med hjälp av Visuell Analog Skala (VAS) och Brief Pain Inventory (BPI). 
Sista datainsamlingen gjordes med hjälp av en enkät som skickades hem till varje deltagare och 
som dessutom innehöll ett svarskuvert för gratis frakt tillbaka till forskarna . 

Dataanalys Analysen inledes med att precis som tidigare studier, dra antagandet att den dominerande 
anledningen till uppkomsten av smärta är på grund av operationssåret. Dataanalysen genomfördes 
genom att jämföra de med smärta vid fyra månader postpartum och de utan smärta vid fyra 
månader postpartum. Mann-Whitney tests eller t-tests användes beroende på datans karaktär. 
Skillnader emellan de olika kategorierna kalkylerades med hjälp av Chi-squared test eller Fisher’s 
test.  Dataanalysen genomfördes även genom att använda SAS Enterprise Guide 5,1 och statistisk 
signifikans fastställdes då P<0.05 

Bortfall Studien hade ett bortfall på >20 procent. Dock hade forskarna räknat med ett bortfall på 50 
procent. 

Slutsats Kvarvarande smärta är mer vanligt efter kejsarsnitt än tidigare trott. Upplevelse av smärta är 
oberoende av källan till smärtan. Generellt är smärtan mild och vardagliga aktiviteter påverkas 
minimalt. Smärtan påverkas inte av preoperativ ångest. Faktorer som påverkar och influerar 
kvarstående smärta är akut smärta, socioekonomisk status och förlossningsdepression.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I (89,6%) enligt Carlsson & Eiman (2003) 
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Land  
Databas 

Finland 
PupMed 

Syfte Studiens syfte var att undersöka sambandet mellan typ av förlossning och utvecklingen av 
långvarig smärta, liksom smärtans karaktär och intensitet. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ metod 
Enkätstudie  

Urval Urvalet bestod av 600 individer var av 300 fött via kejsarsnitt och 300 som fött vaginalt. 
Samtliga patienter hade vårdads på kvinnokliniken på Helsingfors universitets centralssjukhus.  

Datainsamling Fem dagar efter förlossningen skickades en enkät ut till kvinnorna. Enkäten hade förbetald retur 
och en om den inte skickats tillbaka inom en månad, skickades en påminnelse ut. Frågorna i 
enkäten gällde smärtans existens, duration, intensitet, frekvens, påverkan och vad som förvärrade 
den. Smärtskattningen gjordes utefter Visuell analog skala (VAS) samt en fem graderad verbal 
skala. Frågor gällande behandling av smärtan och tidigare hälsoproblematik, tidigare operationer 
och tidigare smärtproblematik ställdes också via enkäten. Smärtlokalisation och karaktär sattes 
även ut på en figur. 

Dataanalys Dataanalysen utfördes med version 13 av SPSS Data Editor. X2test användes för att analysera 
nominaldata. Numerisk data analyserades med hjälp av Mann-Whitney test och sambandet 
mellan parametrar utforskades genom användandet av logistisk regression. 

Bortfall Studien hade ett bortfall på 27 procent. Dock var bortfallet väntat och hade tagits hänsyn till. 

Slutsats Slutsatsen av studie är att kvarvarande smärta är mer vanligare ett år efter kejsarsnittet än efter en 
vaginal förlossning. Kvarvarande smärta korrelerar med om patienten tidigare haft smärta och 
hur smärta upplevts under den första postoperativa dagen Även kroniska sjukdomar hos patienten 
har ett samband med kronisk smärta efter kejsarsnitt. För att kunna påvisa vilka riskfaktorer som 
finns för kvarvarande smärta efter kejsarsnitt och vaginal förlossning, behövs en utförlig 
prospektiv studie utföras. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1 (85,4%) enligt Carlsson & Eiman (2003) granskningsmall. 
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