
K
A
N
D
ID

A
T
U
PPSA

T
S

Omvårdnad 30 hp (61-90),

Smärtbedömningens och dokumentationens
påverkan på smärtbehandling

Åsa Idoffsson och Charlotte Olsson

Omvårdnad – Vetenskapligt arbete, 15 hp

Halmstad 2014-05-27



 
 

 

 

 

 

Smärtbedömningens och 
dokumentationens påverkan på 

smärtbehandling 
Åsa Idoffsson och Charlotte Olsson 

 

 

 

 

 

 

Omvårdnad 30 hp (61-90) 
Omvårdnad – Vetenskapligt arbete, 15 hp 
VT 2014 
 
Sektionen för Hälsa och Samhälle 
Box 823 
301 18 Halmstad 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

Pain assessment and documentation on 
the effect during pain management 

Åsa Idoffsson and Charlotte Olsson 
 

 

 

 

 

 

 
 
Nursing thesis, 30 credits (61-90) 
Nursing Thesis, 15 credits  
Spring 2014 
 
School of Social and Health Sciences 
P.O. 823 
301 18 Halmstad 

 
 



 
Titel Smärtbedömningens och dokumentationens 

påverkan på smärtbehandling 
Författare   Åsa Idoffsson och Charlotte Olsson 
 
Sektion   Sektion för hälsa och samhälle 
 
Handledare   Marie Sandh, Universitetsadjunkt, Fil. Mag 
     
Examinator   Barbro Boström, Universitetslektor, Med Dr 
 
Tid   vt 2014 
 
Sidantal   13 
 
Nyckelord patient, postoperativ, sjuksköterska, smärta 
 
Sammanfattning Sjuksköterskan har en viktig roll, vad gäller 

den postoperativa smärtbehandlingen och 
ansvarar för att smärtbehandlingen 
överensstämmer med patientens önskemål och 
behov. Kirurgiska ingrepp kan leda till 
långvarig postoperativ smärta som orsakar 
patienten förlängd vårdtid och begränsar 
individen i vardagen. Syftet med litteratur-
studien var att belysa faktorer av betydelse vid 
smärtbedömning och dokumentation i samband 
med postoperativ smärtbehandling. Analys av 
14 vetenskapliga artiklar sammanställdes. I 
resultatet framkom två kategorier: utbildning 
och erfarenhet, smärtskattning och 
dokumentation. Sjuksköterskors och patienters 
kunskap samt utbildning främjade optimal 
smärtbehandling i kombination med att 
evidensbaserade metoder för smärtskattning 
genomfördes, förutsatt att kommunikation och 
dialog fördes mellan sjuksköterskor och 
patienter. Sammanfattningsvis var det 
otillräcklig utbildning, bristande 
kommunikation och dokumentation samt 
inadekvat smärtskattning som påverkade 
smärtbehandlingen av patienters postoperativa 
smärta. Mer forskning inom området behövs då 
det visade sig att dokumentationens betydelse 
vid smärtbedömning för patienter med 
postoperativ smärta är begränsat beskriven. 
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Abstract The nurse has an important role in post-

operative analgesica and is responsible for pain 
treatment consistent with the patient's wishes 
and needs. Surgical procedures can lead to 
prolonged postoperative pain that causes the 
patient extended care and limits the individual 
in everyday life. The aim of this study was to 
elucidate factors of importance in pain 
assessment and documentation associated with 
postoperative pain management. Analysis of 14 
scientific articles were compiled. The results 
revealed two categories: education and 
experience, pain assessment and 
documentation. Hospital nurses ' and patients' 
knowledge and education promoted optimum 
pain treatment in combination with evidence-
based methods for pain assessment was carried 
out, provided that communication and dialogue 
took place between nurses and patients. In 
summery it was inadequate education, lack of 
communication and documentation and 
inadequate pain assessment were factors that 
influenced pain treatment of patients' post-
operative pain. More research in this area is 
needed when it was apparent that the 
importance of the documentation of pain 
assessment for patients with postoperative pain 
is limited as described. 
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Inledning 
En stor utmaning inom sjukvården idag är att ge adekvat postoperativ smärtlindring 
(Allvin, 2013). En viktig omvårdnadsåtgärd på en opererande enhet är att bedöma, 
behandla och utvärdera smärta på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Smärta är ett väl 
utforskat område, men vad det gäller smärtupplevelse hos patienten efter omfattande 
kirurgi är smärtbehandlingsresultaten inte lika framstående, vilket är ett 
uppmärksammat problem trots att stora resurser använts för smärtforskning (ibid). 
Sjuksköterskan har en viktig roll, vad gäller den postoperativa smärtlindringen och 
ansvarar för att smärtbehandlingen överensstämmer med patientens önskemål och 
behov (Nworah, 2012).  
 
I studie av Sandh och Boström (2012) beskrivs brister i dokumentation, smärt-
bedömning och behandling vid vård av patient med smärta. Enligt patientdatalagen är 
sjuksköterskan skyldig att bedöma, dokumentera och utvärdera en åtgärd 
(Socialdepartementet, 2008).  
 
Patienters smärta kan leda till lidande för både patienter och anhöriga, samt till 
upprepade kontakter inom hälso- och sjukvård (Statens beredning för medicinsk 
utvärdering [SBU], 2006). Efter kirurgiska ingrepp är det inte ovanligt med långvarig 
postoperativ smärta som orsakar patienter lidande och förlängd vårdtid, samt begränsar 
individen i vardagen (Allvin, 2013). Upprepade sjukvårdskontakter medför ökade 
kostnader ur samhällsekonomiskt perspektiv (Wiklund-Gustin, 2011). 
 
 
Bakgrund  
Begrepp och definition  
Smärta är komplext och innefattar sensoriska, emotionella och kognitiva dimensioner 
(Werner, 2010). Svenska Akademins Ordbok [SAOB], (2009) benämner smärta 
synonymt med lidande, plåga, pina, kval, sorg, värk och ont såväl fysiskt som psykiskt 
(ibid). 
 
En definition av smärta enligt The International Association for the Study of Pain 
[IASP] är: “ En obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med 
vävnadsskada eller hotande vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada. 
Oförmåga att kommunicera utesluter inte att individen känner smärta eller kan vara i 
behov av adekvat smärtlindring.  Varje individ lär sig betydelsen av ordet genom egna 
erfarenheter av vävnadsskada tidigt i livet” (Allvin, 2013, s. 10).  
 
Smärta är en vanlig orsak till obehag upp till flera månader efter kirurgiskt ingrepp 
(Werner & Leden, 2010). Otillräckligt behandlad postoperativ smärta kan leda till 
neuroendokrint stress svar med belastning på både cirkulation, respiration och 
metabolism. Den inflammatoriska processen som ingreppet utlöser i vävnaden kan få 
negativa konsekvenser så som; feber, trötthet och kognitiv påverkan. Många individer 
har smärta redan före det kirurgiska ingreppet och det påverkar den postoperativa 
smärtbehandlingen (ibid). Obehandlad postoperativ smärta kan leda till långvarig 
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smärta (Mjöbo, Werner & Rudin, 2011; Aasvang, Gmaehle, Hansen, Gmaehle, Forman, 
Schwarz & Kehlet, 2010; Svensk förening för anestesi och intensivvård [SFAI], 2011). 
 
Omvårdnad vid smärta 
På en postoperativ enhet är behandling och utvärdering av postoperativ smärta en viktig 
del av omvårdnadsarbetet. Postoperativ smärta är en förväntad konsekvens av kirurgi. 
Det är en stor utmaning att ge effektiv och ändamålsenlig smärtbehandling. 
Sjuksköterskan har en viktig roll i behandlingen av den postoperativa smärtan och 
ansvarar för att smärtbehandlingen stämmer överens med patientens behov och 
önskemål (Nworah, 2012). 
 
Institute of Medicine och Quality and Safety Educations for Nurses [QSEN] har tagit 
fram följande sex kärnkompetenser för god och säker vård: personcentrerad omvårdnad, 
samverkan i tvärprofessionella team, evidensbaserad vård, kontinuerligt 
förbättringsarbete, fokus på patientsäkerhet samt uppföljningar genom 
informationsteknologi. Smärtvården innefattar alla sex kärnkompetenser (Allvin & 
Brantberg, 2010). Enligt Svensk sjuksköterskeförening [SSF] (2010) innebär 
personcentrerad vård att individen blir sedd och förstådd som en unik person med 
individuella behov och förväntningar. I mötet mellan patient och sjuksköterska ska 
engagemanget vara professionellt, samt bygga på en fungerande relation, vilket 
sjuksköterskan har ansvar för att skapa. Patientens delaktighet är en nödvändighet för 
personcentrerad vård och ett gott bemötande från vårdpersonalen är avgörande för 
upplevelsen av omvårdnadsinsatserna. Då kulturen påverkar personens upplevelse av 
sin livsvärld har faktorer såsom språk, kommunikation, individualitet och 
grupptillhörighet betydelse. Det är viktigt att enskilda patienter med annan kulturell 
bakgrund kan ge uttryck för sitt lidande och sina behov. I omvårdnaden behöver både 
verbal och icke verbal kommunikation tydliggöras (ibid). 
 
När olika professioner samarbetar i team ökar patientens möjlighet till överlevnad och 
symtomlindring, samt välbefinnande (SSF, 2010). Sjuksköterskans kunskaper i 
omvårdnad och ansvar för omvårdnaden bidrar till teamets kompetens. Med 
evidensbaserad vård avses att förena bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap med 
beprövad erfarenhet och kunskap om enskilda patienters upplevelser och situation, 
vilket bidrar till trygg och säker vård. Med kombination av professionell kunskap och 
förbättringskunskap kan omvårdnaden och olika vårdsystem förbättras. Sjuksköterskor 
måste samla och analyser data för att kunna kvalitetsutveckla den patientnära 
omvårdnaden. I enskilda vårdsituationer utgör kvalitetsindikatorer ett stöd för kliniskt 
verksamma sjuksköterskor. Kunskap om kliniska riktlinjer, medicinteknisk utrustning, 
informations- och kommunikationsteknologi behövs som stöd för kvalitet och säkerhet. 
Sjuksköterskor måste engagera sig i arbete som syftar till att utveckla informations- och 
kommunikationssystem som främjar omvårdnadsarbetet och har fokus i enskilda 
patienters behov och säkerhet (ibid).  
 
Enligt omvårdnadsforskaren Eriksson (1994) utgör lidandet en förutsättning för allt 
vårdande där lidandet delas in i livslidande, sjukdomslidande och vårdlidande (ibid). 
Det är inte ovanligt att sjukvårdspersonal oftare fokuserar på lidande relaterat till 
sjukdom medan patienter oftare relaterar till livslidande (Berglund, Westin, Svanström 
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& Sundler, 2012). I studier har det framkommit att patienter känner sig vanvårdade, 
maktlösa, splittrade, objektifierade och att de får kämpa för sina vårdbehov eller måste 
lita på sig själva när sjukvårdspersonal inte lyssnar till dem (Berglund et al., 2012; 
Wiklund-Gustin, 2011). Sjuksköterskor underskattar patienters smärtupplevelse och hur 
lidandet påverkar patienter (Sloman, Rosen & Shir, 2005). Studier visar att patienter 
som lider av postoperativa smärtor kan vara svåra att ge optimal smärtlindring, vilket 
kan resultera i frustationer hos sjuksköterskor och att inte lyckas med smärtlindring kan 
hos en del sjuksköterskor ses som ett misslyckande som inte får förekomma (Aziato & 
Adejumo, 2013; Lindberg & Engström, 2011). 
 
Den perioperativa sjuksköterskan har en avgörande roll när det gäller hur lidandet 
uppfattas av patienten. Lidandet är av godo när det fungerar som drivkraft hos patienten 
och omvårdnaden behärskas av sjuksköterskan. Patientens värdighet bevaras. Lidandet 
är av ondo när patienten ifrågasätts och inte ses som unik, vilket leder till förlust av 
värdighet (Rudolfsson & Flensner, 2012). Sjuksköterskor är mycket närmare patienters 
smärta och lidande än annan vårdpersonal (Rejeh, Ahmadi, Mohamadi, Anoosheh & 
Kazemnejad, 2009).  
 
För att kunna få en individuellt anpassad smärtbehandling bör ett smärtskattnings-
instrument användas så att patient och sjuksköterska får ett gemensamt språk att utgå 
ifrån (LaymanYoung, Horton & Davidhizar, 2006). De vanligaste 
smärtskattningsskalorna är visuell analog skala (VAS), numerisk skala (NRS) och 
verbal analog skala (VDS). VAS och NRS stämmer väl överens med varandra. VDS 
visar mindre känslighet för förändringen av smärta jämfört med VAS och NRS. 
Skalorna beskriver ingen smärta till värsta tänkbara smärta graderade från 0-10, där 0 är 
ingen smärta och 10 är värsta tänkbara smärta. Ansiktsskalor finns att tillgå till exempel 
när barn ska bedöma sin smärta. Det finns även beteendeskalor då det inte fungerar med 
självskattning, exempelvis vid en medvetandesänkning eller då patienten är intuberad. 
Smärtbedömning med beteendeskalor kombineras med observation av fysiologiska 
parametrar och i dialog med om möjligt patient, vårdare, närstående (Allvin, 2013; 
Hicks, von Baeyer, Spafford, van Korlaar & Goodenough, 2001). Postoperativ smärta 
ska skattas med validerade smärtskattningsinstrument. Det ska göras regelbundet vad 
gäller intensitet och klinisk situation, både i vila och i rörelse. Viktigt är, att det alltid är 
patienten och inte skattningsvärdet som avgör om smärtbehandlingen är tillräcklig eller 
otillräcklig.  Smärtintensiteten bör inte överstiga 4 på NRS enligt SFAI (2011). 
 
Dokumentation av smärta är nödvändigt för att kunna tillgodose patientens behov. Det 
är en del av kommunikationen mellan patienten och vårdgivaren samt mellan olika 
vårdare. Lokalisation, karaktär och duration kan dokumenteras i löpande text under 
sökordet smärta. Intensiteten ska dokumenteras på separat smärtskattningsprotokoll, 
övervakningsjournal eller elektroniskt i patientjournalen. Även utvärderingen om 
patienten är nöjd eller befinner sig på en acceptabel nivå ska dokumenteras i 
smärtskattningsprotokoll (Allvin & Brantberg, 2010).  
 
Socialstyrelsen (2012) har i föreskrifter och allmänna råd i SOSFS 2011:9 om 
ledningsarbete presenterat ett verktyg för att uppnå kvalitet inom hälso- och sjukvård. 
Genom ledningssystemet ska verksamheten kunna planeras, ledas, kontrolleras, följas 
upp, utvärderas samt förbättras. Lokalt ska detta ske genom utformade och 
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dokumenterade processer och rutiner (ibid). Även Sveriges Riksdag (2010) har i 
patientsäkerhetslagen förstärkt arbetsgivarens ansvar och skyldighet att arbeta med 
systematiskt patientsäkerhetsarbete. Vårdgivaren är skyldig att bedriva god hälso- och 
sjukvård genom att planera, leda och kontrollera verksamheten (ibid). 
 
Utöver smärtintensitet ska även postoperativt illamående bedömas och dokumenteras, 
både vad gäller förekomst och åtgärdande. Andra parametrar som övervakas är 
sederingsgrad, andningsfrekvens, cirkulation, blåstömningsfunktion och motorisk 
blockad vid epidural behandling (SFAI, 2011). Patienten måste övervakas noga för att 
upptäcka biverkningar tidigt ur patientsäkerhetsaspekt. SFAI (2011) har utarbetat 
förslag på riktlinjer för övervakning i samband med postoperativ smärtbehandling 
(ibid).  
Personal bör få regelbunden utbildning vad gäller smärtfysiologi, patofysiologi, 
smärtfarmakologi, lokala behandlingsmetoder samt rutiner för övervakning, 
smärtskattning och dokumentation. Vikten av samarbete mellan olika professioner och 
enheter behöver poängteras (Nworah, 2012). Vid planerade ingrepp kan patienten 
preoperativt vara delaktig i planeringen av den postoperativa smärtbehandlingen. 
Information kan ges skriftligt, muntligt eller via bilder och filmer (Allvin, 2013). 
 
 
Problemformulering 
Grunden för adekvat smärtbehandling är att sjuksköterskor genomför smärtbedömning 
och dokumentation. 
Trots att riktlinjer finns för postoperativ smärtbehandling och att det är en lagstadgad 
skyldighet att dokumentera smärtbedömning och genomförda åtgärder vid 
smärtbehandling visar studier att det brister.  
 
 
Syfte 
Syftet var att belysa faktorer av betydelse för smärtbedömning och dokumentation i 
samband med postoperativ smärtbehandling. 
 
Frågeställningar 

1. Vad krävs av sjuksköterskan vid smärtbedömning och vad påverkar 
dokumentationen?  

2. Har patienten någon påverkan på smärtbedömning? 
 
 
Metod 

En litteraturöversikt enligt Forsberg och Wengström (2013), Friberg (2012) och 
Karlsson (2012) genomfördes.  
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Datainsamling 
En osystematisk datainsamling genomfördes för att få överblick över det valda 
forskningsområdet och för att avgränsa forskningsproblemet. Därefter utfördes 
systematisk litteratursökning inom forskningsområdet enligt Friberg (2012) och 
Karlsson (2012) för att hitta material relaterat till syftet.  
Manuella sökningar utfördes i den inledande informationssökningsfasen. Detta 
resulterade i 2 artiklar, vilka även framkom i de systematiserade sökningarna. 
 
Artikelsökningarna genomfördes därefter i databaserna PubMed och Cinahl, vilka båda 
är relevanta databaser för att finna forskning med vetenskaplig grund inom omvårdnad 
enligt Forsberg och Wengström (2013). Cinahl är en omvårdnadsdatabas och PubMed 
är en referensdatabas som täcker områdena medicin och omvårdnad. Boolesk söklogik 
med sökoperatorerna AND och OR användes. Operatorn AND användes för att 
begränsa sökningen och ge den ett snävare resultat. Operatorn OR användes i syfte att få 
ett vidare resultat, vilket överensstämmer med Forsberg och Wengströms (2013) metod 
att beskriva ett framkomligt sätt att samla in relevanta artiklar för en litteraturstudie. En 
kompletterande artikelsökning med trunkering (*) genomfördes i både Cinahl och 
PubMed för att finna ytterligare relevant material till aktuell litteraturstudies syfte. 
Denna sökning genererade dubbletter, samt att nya resultatartiklar tillkom. Tolv av 
fjorton resultatartiklar framkom i mer än en sökning. 
För att anpassa och specificera sökresultaten ytterligare i enlighet med studiens syfte 
och problemformulering bestämdes inklusions- och exklusionskriterier, vilket Friberg 
(2012) rekommenderar för att få relevanta artiklar till studien. 
 
Inklusionskriterier som användes var artiklar publicerade på engelska mellan åren 2004-
2014 samt research article och peer reviewed. Forskning från de senaste tio åren ansågs 
relevant då det inte fanns tillräckligt med vetenskapliga artiklar inom området 
postoperativ smärta kopplat till bedömning och dokumentation på kortare tidsperiod. 
Ålder från 19 år och äldre valdes. Ytterligare ett inklusionskriterium i PubMed var att 
artiklarna skulle vara publicerade i omvårdnadstidskrifter. Exlusionskriterier i båda 
databaserna var reviewartiklar och barn. 
I bägge databaserna gjordes dels sökningar med kontrollerade ämnesord (MeSH-termer 
respektive CINAHL Headings) dels fritextsökningar. 
Sökord relevanta till studiens syfte valdes ut och redovisas i bilaga A, tabell 1. 
De MeSH-termer som användes vid sökningen i PubMed var ”Pain Postoperative” 
”Documentation”,”Pain Measurement” och ”Measurement”, vilka valdes utifrån 
problemformulering och syfte till litteraturstudien. Sökningen kompletterades med 
fritextsökning för att få med de nyaste, ännu icke indexerade artiklarna.  
 
I Cinahl användes Cinahl Headings, det vill säga ämnesordsfält för att få rätt ord i 
databasen. Sökningar begränsades till Major Concept med orden ”Postoperative Pain” 
OR ”Postoperative Care” OR ”Pain Measurement”. ”Postoperative Care” är ett specifikt 
sökord i denna databas.  En fritextsökning gjordes i kombination med ”Documentation” 
OR ”Assessment”.  
I den sista sökningen som gjordes i Cinahl och PubMed var sökorden de samma i båda 
databaserna; ”Postoperative”, ”Pain”, ”Care”, ”Nurse*” och ”Patient*”.  
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Resultatartiklar föll ut i båda databaserna och efter den första sökningen framkom 
dubbletter i samtliga sökningar. Endast sökningar som genererade artiklar 
till resultatet redovisas i bilaga B, tabell 2.  
 
Samtliga titlar av träffarna i artikelsökningarna lästes gemensamt och relevanta abstract 
till syftet och problemformuleringen valdes ut. De titlar som valdes bort motsvarade inte 
studiens syfte. Därefter lästes abstracten och de som motsvarade litteraturstudiens syfte 
valdes till urval 1. Artiklar som ansågs relevanta till studiens syfte och höll hög 
vetenskaplig kvalitet enligt granskningsmallar utformade av Willman, Stoltz och 
Bahtsevani (2011) valdes till urval 2 för att användas till resultatet. Resultatartiklarna 
utgjordes av två kvalitativa och tolv kvantitativa artiklar. Samtliga artiklar som 
inkluderades i resultatet höll hög kvalitet enligt bedömning med hjälp av 
granskningsmallarna utformade av Willman et al. (2011). 
 
 
Databearbetning 
Artiklarna lästes flera gånger enskilt. Därefter diskuterades och bearbetades de 
gemensamt för att skapa ett tillförlitligt resultat. Resultatartiklarna sammanställdes i en 
artikelöversikt för att skapa överblick av underlaget till resultatet (Bilaga C-D, 
Artikelöversikt). Databearbetningen startade med att hitta slutsatser från varje enskild 
artikels resultat relaterat till aktuell litteraturstudiens syfte och frågeställningar vilket 
markerades i artiklarna med olika färger. De färgmarkerade områdena i artiklarna lästes 
igenom igen och de olika artiklarnas innehåll relaterat till litteraturstudiens syfte 
jämfördes med varandra och vid denna jämförelse framkom två olika teman. De olika 
teman som framkom kunde efter gemensam diskussion kategoriseras till utbildning och 
erfarenhet samt smärtskattning och dokumentation. 
 
 

Resultat 
Utbildning och erfarenhet  

Sjuksköterskors kunskap och attityder till smärta påverkade kvaliteten på 
smärtbedömningen. I studien av Ene Nordberg, Bergh, Johansson och Sjöström (2008) 
svarade sjuksköterskorna på en enkät. Efter det genomfördes utbildning i 
smärtbehandling för sjuksköterskorna och därefter fick de åter svara på samma enkät.  
Efter utbildning ökade dokumentationen av smärta i patientjournalerna (Ene et al., 
2008). Detta resultat överensstämmer med Abdalrahim, Majali, Stomberg och Bergbom 
(2011). I studien av Wikström, Eriksson, Årestedt, Fridlund och Broström (2014) 
genomfördes en intervjuundersökning med kvalitativ analysmetod. Tjugofem läkare och 
sjuksköterskor intervjuades för att belysa användandet av smärtskattningsinstrument vid 
postoperativ smärta.  Resultatet visade att informanterna beskrev att utbildning saknades 
och de ansåg att det var en anledning till att smärtskattningsinstrument inte användes 
(ibid).  
 
Sjuksköterskor som regelbundet läste facklitteratur var mer benägna att anta 
evidensbaserade metoder för bedömning av smärta samt att acceptera patientens 
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upplevda smärta. Endast trettio sjuksköterskor av tvåhundrasju använde alltid 
evidensbaserade metoder vid smärtbedömning. Resterande sjuksköterskor var medvetna 
om evidensbaserade postoperativa metoder för bedömning av smärta men använde 
metoderna inkonsekvent (Carlsson, 2009). 
 
Utbildning och erfarenhet hade också betydelse ur ett patientperspektiv. Abdalrahim et 
al. (2011)  genomförde en studie där en jämförelse gjordes med journalgranskning före 
och efter smärtutbildning. Tvåhundrafyrtio journaler granskades. Resultatet visade att 
patienter upplevde lägre smärtintensitet då sjuksköterskor genomgått smärtutbildning 
och implementerat riktlinjer (ibid). Även patientens utbildningsnivå påverkade 
tillfredsställelsen av smärtbehandlingen. I en kvantitativ studie av Akyol, Karayurt och 
Salmond (2009) där data samlades in genom att etthundratjugo patienter svarade på en 
enkät fyra dagar efter operation framkom att högre utbildning bland patienterna visade 
mindre tillfredsställelse av smärtbehandlingen (ibid). 
 
Smärtbedömningens resultat påverkades av vad patienter förväntade sig (Gunningberg 
& Idvall, 2007). I studien beskrevs att de patienter som upplevde högre 
smärtintensitetsnivåer än förväntat var mindre nöjda med kvaliteten på sin vård (ibid).   
Idvall, Bergqvist, Silverhjelm och Unosson (2008) visade i sin studie där trettio 
patienter tillfrågades om deras uppfattning om postoperativ smärtbehandling att 
patientens smärtkunskap påverkades av egen eller andras erfarenheter och den kunskap 
som sjuksköterskor och läkare informerade om, såväl muntligt som skriftligt (ibid). 
 

Smärtskattning och dokumentation  
 
I studie av Eriksson, Wikström, Lindblad-Fridh och Broström (2013) visade det sig att 
första postoperativa dagen upplevde sextiotre av etthundrafemtiosju patienter NRS 4-10 
mer än en timme, vilket även visade sig andra postoperativa dagen. När patienterna i ett 
senare skede besvarade frågor angående postoperativ smärta dag 1 och 2 angav 
patienterna högre smärtintensitet jämfört med de av sjuksköterskorna dokumenterade 
skattningsvärdena (ibid). 
 
I en studie av Ene et al. (2008) på en urologisk vårdavdelning fick både patienter och 
sjuksköterskor svara på frågor vid två tillfällen, vilket visade att lindrig smärta ofta 
överskattades av sjuksköterskor medan svår smärta underskattades (ibid).  
På en allmänkirurgisk vårdavdelning smärtskattade patienterna sin värsta smärta 
betydligt högre jämfört med vad sjuksköterskorna gjorde (Gunningberg & Idvall, 2007). 
Vårdpersonal uppfattade inte den numeriska skalan vid smärtskattning på samma sätt 
som patienten, då det i studie av van Dijk, van Wijck, Kappen, Peelen, Kalkman och 
Schuurmans (2012b) visade sig att majoriteten av patienterna accepterade NRS 4-6 som 
uthärdlig smärta, medan vårdpersonalen enligt riktlinjer gav analgetika vid NRS värde 
över 4. I och med detta förelåg risk för överbehandling med analgetika när vårdpersonal 
strikt följde riktlinjer och gav farmakologisk behandling vid NRS 3 eller 4 (ibid).  
Desto högre smärtskattningssiffra patienten angav desto fortare fick patienten 
smärtlindring. Smärtskattningsinstrument minskade risken för missförstånd och bidrog 
till beskrivning av smärta med ett gemensamt språk (Wikström, et al. 2014).  
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I en studie där journalgranskning genomfördes för att utvärdera användandet av 
riktlinjer på postoperativa avdelningar framkom det att vid första mätningen 
smärtskattades samtliga fyrahundratrettio patienter. Vid andra mätningen var det 
fyrtiotre patienter färre som hade smärtskattats. Desto längre postoperativ tid som 
förflöt desto färre patienter smärtskattades (Rothaug, Weiss & Meissner, 2013).  
 
Enligt Eid och Bucknall (2008) dokumenterades smärtintensitet och lokalisation sällan i 
journalanteckningarna. Sjuksköterskor utvärderade och dokumenterade den analgetiska 
smärtlindringseffekten som ”god”, men farmakologiska biverkningarna noterades 
sällan. Den vanligaste omvårdnadsdokumentationen andra postoperativa dagen gällde 
sömnstörningar, oro, obehag, rastlöshet följt av ovilja att äta, dricka, inta mediciner och 
följa uppmaningar (ibid). Smärtanteckningar såsom intensitet och lokalisation i 
samband med mobilisering fanns i mycket liten utsträckning (Eid & Bucknall, 2008). 
Första postoperativa dagen smärtskattades etthundratretton patienter av totalt 
etthundrafemtiosju fyra gånger eller mer och smärtdokumentationen brast i trettiotvå 
patientjournaler. Andra postoperativa dagen smärtskattades etthundratre patienter fyra 
gånger eller mer och dokumentationen brast i fyrtiosju patientjournaler (Eriksson et al., 
2013).  
När sjuksköterskan hade dokumenterat patientens skattade smärtintensitet ökade 
sannolikheten att patienten skulle få analgetika, vilket framkom genom användande av 
en logistisk regressionsanalys. Vid VAS värde 5 fick 50 % analgetika och om 
sjuksköterskan dokumenterade VAS värdet fick 75 % analgetika. Vid VAS 7,5 fick 75 
% smärtlindring och om VAS värdet var dokumenterat fick 95 % smärtlindring (Ene et 
al., 2008). 
 
I en jämförande studie med enkätfrågor där fyrahundratrettio patienter deltog framkom 
att tvåhundrasjuttio patienter föredrog att skatta sin smärta med ett enkelt ja/ nej framför 
VAS (Rothaug et al., 2013).  
Endast elva av fyrtioåtta patienter som deltog i en studie av Machata, Kabon, Willschke, 
Fässler, Gustorff, Marhofer och Curatolo (2009) hade förmåga att avläsa VAS-skalan 
15 min efter anestesi. Efter 83 minuter hade samtliga förmåga att bedöma sin smärta 
med VAS (ibid). Patientens visuella förmåga hade betydelse för hur smärtan 
förmedlades. Patientens synförmåga påverkade hur smärtskattningsinstrumentet avlästes 
(ibid). 
Smärtskattningsinstrument passade inte alla patienter då patientens kognitiva förmåga 
fluktuerade under den postoperativa perioden och påverkade hur patienten förmedlade 
sin smärta (Wikström et al., 2014).  
 
Äldre patienter över 75 år skattade inte smärtan på samma sätt som yngre patienter. 
Äldre patienter skattade smärta NRS 4-6 som uthärdlig smärta, vilket ledde till att de 
äldre överbehandlades med smärtlindring (van Dijk, Kappen, van Wijck, Kalkman & 
Schuurmans, 2012a). 
Kvinnor skattade högre smärta än män vid smärtbedömning (Akyol et al., 2009; 
Wilding, Manias & McCoy, 2009; van Dijk et al., 2012b; Ene et al., 2008). 
 
Av de patienter som aktivt frågade efter smärtlindring fick sextionio patienter av 
etthundratjugo analgetika inom 10 minuter. Tjugofyra patienter väntade mer än 10 
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minuter på sin smärtlindring. Tjugosex patienter av etthundratjugo frågade aldrig efter 
smärtlindring (Akyol et al., 2009). 
Patienter förlitade sig på vårdpersonalens kunskap utan att ifrågasätta vad personalen sa. 
De trodde att vårdpersonalen gjorde allt de kunde och frågade därför inte trots smärta 
(Idvall et al., 2008). 
 
 
Diskussion 
Metoddiskussion 
I den inledande informationssökningsfasen utfördes manuella och osystematiska 
sökningar, för att få överblick över det valda forskningsområdet och för att avgränsa 
forskningsproblemet vilket kan göras enligt Friberg (2012). Då manuella artiklar även 
föll ut i de systematiska litteratursökningarna tyder det på att rätt sökord använts, vilket 
kan ses som en styrka till datainsamlingen. Dubbletter påträffades i de systematiserade 
sökningarna i de valda databaserna och kan ses som en styrka till aktuell litteraturstudie. 
 
Sökningarna i Cinahl gav fler resultatartiklar än vad sökningarna i PubMed gjorde, 
vilket kan förklaras med att Cinahl är en databas inom omvårdnad, medan PubMed är 
en referensdatabas som täcker områdena medicin och omvårdnad. För att utesluta 
medicinska artiklar användes begränsningen omvårdnadstidskrift i PubMed. Dessa 
databaser valdes då de båda täcker området omvårdnad samt innehåller evidensbaserad 
kunskap. 
I PubMed användes MeSH-termerna och fritextsökning. Detta gjordes för att hitta de 
nyaste, ännu icke indexerade artiklarna. MeSH-termerna sätts när/om artikeln indexeras 
för Medline som är en del av PubMed-systemet. I träfflistan ses [PubMed - indexed for 
MEDLINE] eller [PubMed - as supplied by publisher].  
Datainsamlingen skedde med Boolesk söklogik med sökoperatorerna AND och OR, 
samt med trunkering (*), vilket överensstämmer med Forsberg och Wengströms (2013) 
sätt att samla in data och kan ses som en styrka till datainsamlingsmetoden. 
Vuxna från 19 år och äldre valdes. Denna begränsning gjordes eftersom det kan vara 
annorlunda att smärtbedöma barn och för att på detta sätt få en så homogen grupp som 
möjligt. 
Sökord relevanta till litteraturstudiens syfte valdes ut. De var lika i de valda 
databaserna, frånsett ”Postoperative Care” då det fanns i Cinahl som Subject Headings, 
men saknades i PubMed. I PubMed var ”Dokumentation” en Mesh-Term medan det 
gjordes som fritextsökning i Cinahl. ”Measurement” var en Mesh-Term i PubMed. I 
Cinahl gjordes ingen fritextsökning med ordet ”Measurement” utan ordet ”Assessment” 
valdes istället. Övriga sökord, så som ”Care”, ”Nurse*”, ”Pain”, ”Pain Measurement”, 
”Patient*” och ”Postoperative”,” var identiska, frånsett ”Pain Postoperative” i PubMed 
och ”Postoperative Pain” i Cinahl. 
Sökorden upplevdes framgångsrika då sökorden sjuksköterska och patient lagts till, 
samt att postoperativ smärta avdelats till separata sökord. 
Artikelsökningarna begränsades till tio år, då det visade sig att postoperativ smärta 
kopplat till dokumentation och bedömning av smärta fem år bakåt i tiden resulterade i 
för få artiklar. Resultatartiklarna sträcker sig mellan åren 2007-2014. Artiklarna före 
2007 motsvarade inte litteraturstudiens syfte, vilket inte framgick förrän urval 2 gjordes. 
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Artiklarna som valdes var skrivna på engelska, vilket är det gemensamma vetenskapliga 
språket i världen. Ett fåtal artiklar förekom på andra språk, men exkluderades i urval 1. 
Detta kan ha inneburit att vissa artiklar med relevant innehåll till litteraturstudiens syfte 
har fallit bort. Även artiklar där endast abstraktet lästes kan ha inneburit att relevant data 
fallit bort. Förförståelsen inom ämnesområdet kan ha påverkat urvalet till 
resultatartiklarna indirekt och omedvetet, även om neutral datainsamling eftersträvats. 
Detta kan ses som en svaghet. 
 
För att få ett tillförlitligt resultat analyserades artiklarna enskilt, för att sedan diskuteras 
och bearbetas gemensamt ett flertal gånger. Det kan ses som en styrka att artiklarna 
analyserades enskilt först, för att fånga variationerna i resultatartiklarna. Den 
gemensamma bearbetningen gav författarna en samstämmig syn på den vetenskapliga 
kvaliteten i artiklarna och innehållet till resultatet. 
 
Resultatartiklarna representerar olika delar av världen; Sverige, Tyskland, 
Nederländerna, Turkiet, Jordanien, Australien och USA. Majoriteten av artiklarna var 
europeiska, främst svenska, men även inslag från övriga världen ger ett vidare resultat 
och styrka till litteraturstudien. Hälften av resultatartiklarna kommer från länder med 
sjukvårdssystem och levnadsförhållande som liknar de svenska. Litteraturstudiens 
resultat kan därmed överföras till svensk sjukvård. Vetenskapliga artiklar från övriga 
Norden påträffades inte vid datainsamlingen. En svaghet kan vara att sökning endast 
gjordes i två databaser. 
En styrka kan vara att inget genusperspektiv valdes bort vid sökningarna i databaserna. 
Både män och kvinnor har varit delaktiga i studierna bland både vårdpersonal och 
patienter. 
Resultatartiklarna var både kvalitativa och kvantitativa och alla höll hög vetenskaplig 
kvalitet enligt granskningsmallar utformade av Willman et al. (2011). Detta kan ses som 
ytterligare en styrka. En svaghet är att det är få kvalitativa artiklar som kanske hade 
kunnat stärka resultatet. 
Alla resultatartiklarna var etiskt granskade, vilket kan ses som en styrka. 
Vid analysen i databearbetningen framkom två teman. I de teman som framkom kan det 
anses att det ges svar som motsvarade syftet till aktuell litteraturstudie. 
 
 
Resultatdiskussion 

Resultatet i aktuell litteraturstudie visar att sjuksköterskors kunskapsnivå inverkar 
positivt på patientens smärtbehandling (Abdalrahim et al., 2011; Ene et al., 2008), vilket 
även annan litteratur stärker (Allvin & Brantberg, 2010). Då sjuksköterskor läser 
evidensbaserad litteratur (Carlsson, 2009) och får kontinuerlig utbildning blir patienten 
bättre smärtlindrad (Abdalrahim et al., 2011; Carlsson, 2009). Med evidensbaserad vård 
avses att förena bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap med beprövad erfarenhet och 
kunskap om enskilda patienters upplevelser och situation, vilket bidrar till trygg och 
säker vård (SSF, 2010). Det kan därför antas att utbildning framför erfarenhet är viktigt 
vad gäller god smärtlindring för patienterna. Det räcker inte med erfarenhet. Även 
utbildning behövs för att sjuksköterskor ska kunna se till att god smärtbehandling ges 
till patienterna. 
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Även utbildningsnivån bland patienterna har betydelse för tillfredsställelsen av 
smärtbehandlingen (Akyol et al., 2009). Enligt Idvall et al. (2008) letar patienten själv 
upp information om smärta samt påverkas av den information och kunskap 
vårdpersonalen förmedlar (ibid). 
Patienter som är välinformerade angående smärtbehandlingsalternativ, uppföljning av 
effekten av smärtbehandlingen med hjälp av smärtskattningsinstrument är av största 
vikt (Nworah, 2012). Det är först när patienten får vara med och påverka som 
smärtbehandlingen kan optimeras (ibid). Vid planerade ingrepp kan patienten vara 
delaktig i planeringen av den postoperativa smärtbehandlingen genom att information 
ges preoperativt (Allvin, 2013). 
 
I sjuksköterskans kärnkompetenser ingår att utveckla informations- och 
kommunikationssystem som främjar omvårdnadsarbetet och har fokus i enskilda 
patienters behov och säkerhet enligt SSF (2010). I dagens IT-samhälle där patienter 
själv letar upp information upplevs det att det ställs ökade krav på att vårdpersonalen 
läser evidensbaserad litteratur och håller sig a jour med senaste rön inom aktuell 
forskning.  
 
I aktuell litteraturstudies resultat påtalas att VAS-skalan inte kan avläsas av majoriteten 
av patienterna 15 minuter efter anestesin, men efter 83 minuter kan samtliga patienter 
avläsa VAS-skalan (Machata et al., 2009).  Detta kan förklaras med att patientens 
visuella förmåga (Machata et al., 2009) och kognitiva förmåga har betydelse för hur 
smärta förmedlas och att dagens validerade smärtskattningsinstrument därför inte passar 
alla patienter (Wikström et al., 2014). Det kan dessutom förklara att tvåhundrasjuttio 
utav fyrahundratrettio patienter föredrar att skatta sin smärta med ett enkelt ja/ nej 
framför VAS (Rothaug et al., 2013).  Enligt Eriksson, Wikström, Årestedt, Fridlund och 
Broström (2014) är smärtskalan mer komplex än att bara prata om VAS-siffran på 
smärtan.  Patienterna vill uttrycka när de har ont och var det gör ont med egna ord som 
komplement till siffran samt uttrycka om det gör ont eller inte (ibid).  
 
Smärta är en vanlig orsak till obehag efter kirurgiskt ingrepp (Werner & Leden, 2010). 
Den inflammatoriska processen som det kirurgiska ingreppet utlöser i vävnaden kan få 
negativa konsekvenser i form av feber, trötthet och kognitiv påverkan. Många individer 
har smärta redan före det kirurgiska ingreppet och det påverkar också den postoperativa 
smärtbehandlingen (ibid). Trötthet och kognitiv påverkan kan orsaka att patienten inte 
orkar vara aktiv i kommunikationen om sin smärta. Sjuksköterskan kan i den kliniska 
vardagen under patientens postoperativa förlopp se att patienter ibland har svårt att 
uttrycka sin smärta med en siffra och att patienterna då har enklare att uttrycka sin 
smärta med ja/ nej eller säga att det gör ont. Att formulera med egna ord vid 
smärtskattning är kanske mindre ansträngande för den nyopererade patienten. Rothaug 
et al.(2013) kom fram till att ja/nej var ett enklare sätt för patienten att skatta sin smärta 
med än VAS, vilket tyder på att de validerade smärtskattningsinstrumenten som 
används inom sjukvården idag behöver vidareutvecklas för att passa fler patienter.  
 
Patienternas ålder påverkar hur smärtan uppfattas. Äldre patienter accepterar ofta NRS- 
värde 4-6, som uthärdlig smärta (van Dijk et al., 2012a). Smärta är också könsrelaterat. 
Flera studier visar att kvinnor skattar högre smärta än män (Akyol et al., 2009; Wilding 
et al., 2009; van Dijk et al., 2012b; Ene et al., 2008; Tocher, Rodgers, Smith, Watt & 
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Dickson, 2012). Sjuksköterskor bör ta hänsyn till att äldre patienter inte alltid behöver 
lika stor mängd analgetika som yngre patienter och att kvinnor kan behöva större mängd 
analgetika för få en optimal smärtbehandling. 
Vårdpersonal måste föra en dialog med patienten om smärtupplevelsen och observera 
patienten för att upptäcka tecken på smärta (Eriksson et al., 2014). Först när 
kommunikationen är ömsesidig uppnås äkta delaktighet i vårdrelationen (Allvin & 
Brantberg, 2010). Här har den perioperativa sjuksköterskan har en avgörande roll vad 
gäller hur lidandet uppfattas av patienten så att patientens värdighet bevaras så som det 
beskrivs av Rudolfsson och Flensner, (2012).  
 
Enligt SFAI:s (2011) riktlinjer ska postoperativ smärta skattas med validerade mät-
instrument med en regelbundenhet vad gäller intensitet och klinisk situation, både i vila 
och i rörelse. Dessutom trycker riktlinjerna på att det alltid är patienten och inte 
skattningsvärdet som avgör om smärtbehandlingen är tillräcklig eller otillräcklig. 
Smärtintensiteten bör inte överstiga 4 på NRS, utan att åtgärdas i samråd med patienten 
(ibid).   
Då vårdpersonal inte uppfattar den numeriska skalan på samma sätt som patienterna 
föreligger risk för överbehandling med analgetika när vårdpersonal strikt följer riktlinjer 
och ger farmakologisk behandling vid NRS 3 eller 4 (van Dijk, 2012b). Därför kan det 
anses att nuvarande riktlinjer behöver omarbetas, då äldre patienter kan acceptera högre 
smärta än NRS 4. Det kan innebära att högre smärtintensitet bland äldre patienter anses 
acceptabelt även hos vårdpersonalen och att patienterna därmed slipper överbehandlas 
med analgetika. Äldre patienter riskerar i så fall mindre kognitiv påverkan på grund av 
de analgetiska biverkningarna och kan på så sätt få lättare att förmedla sin smärta, vilket 
kan bidra till att den postoperativa vårdtiden kan förkortas. 
Enligt SSF (2010) ska individen bli sedd och förstådd som en unik person med 
individuella behov och förväntningar (ibid). 
Sjuksköterskor är mestadels positiva till att smärtskattningsskalor används, dock inte 
som ensamt smärtskattningsverktyg (Eriksson et al., 2014). Smärtskattningsinstrument 
ger sjuksköterskan och patienten ett gemensamt språk att utgå ifrån (Wikström et al. 
2014; LaymanYoung et al., 2006; Eriksson et al., 2014; Wadensten, Fröjd, Swenne, 
Gordh & Gunningberg, 2011). Användande av smärtskattningsinstrument uppfattas 
professionellt av patienten, då vårdpersonalen använder samma metod och ställer 
liknande frågor samt att patientens delaktighet i behandlingen ökar (Eriksson et al., 
2014). 
 
Vid smärtskattning med hjälp av smärtskattningsinstrument får patienten bäst 
smärtlindring när dokumentation utförs samtidigt (Ene et al., 2008; Eriksson et al., 
2014). I resultatet framkommer det att desto högre smärtskattningssiffra patienter 
smärtskattar desto snabbare får de smärtlindring (Wikström et al., 2014). Sjuksköterskor 
måste bli bättre på att dokumentera och kommunicera den smärta som patienten har för 
att kunna ge patienten optimal smärtlindring. Om detta görs finns det en ökad chans att 
även biverkningar av analgetikan blir dokumenterade och minimerade. Studie av Eid 
och Bucknall (2008) påtalar att sjuksköterskor noterar biverkningarna sparsamt (ibid). 
Ur patientsäkerhetsaspekt enligt SFAI (2011) ska även biverkningar dokumenteras. 
 
I studie av Eriksson et al. (2013) påvisas att desto längre postoperativ tid som går desto 
större blir bristerna i dokumentationen av smärta. Då smärtskattningen brister medför 

12 
 



 

detta att dokumentationen inte blir korrekt utförd enligt Eriksson et al. (2013), vilket 
innebär att smärtlindringen inte kan bli optimal.  
Vårdpersonal har i föreskrifter och allmänna råd i SOSFS 2011:9 från Socialstyrelsen 
(2012) skyldighet att följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten, vilket ska ske 
lokalt (ibid).  Det tyder på att vårdpersonal arbetar slentrianmässigt, att det blir en vana 
eller rutin att arbeta efter utan närmare eftertanke. Det är inte försvarbart att glömma 
utvärdera och dokumentera effekten av behandlingen. 
Faktorerna utbildning och erfarenhet, smärtskattning och dokumentation visade sig vara 
gemensamma för både vårdpersonal och patienter. Patienterna är i beroendeförhållande 
till vårdpersonalens omvårdnadsinsatser. Då patienter förlitar sig på vårdpersonal och 
tror att de gör allt de kan och därför inte frågar trots smärta (Idvall et al., 2008) kan det 
vara en bidragande orsak till att patienter känner sig vanvårdade, maktlösa, splittrade, 
objektifierade och att de får kämpa för sina vårdbehov eller måste lita på sig själva när 
sjukvårdspersonal inte lyssnar till dem (Berglund et al., 2012; Wiklund-Gustin, 2011). 
Sjuksköterskor kanske undviker att kommunicera med patienten, då det framkommit i 
studier (Aziato & Adejumo, 2013; Lindberg & Engström, 2011) att patienter som lider 
av postoperativa smärtor kan vara svåra att ge optimal smärtlindring. Det kan vara så att 
patienten preoperativt fått vara med och bestämma smärtlindringsmetod och att 
sjuksköterskorna av erfarenhet vet att vissa operationer kan orsaka svår smärta om 
patienten inte valt till exempel spinal eller epidural anestesi. Detta kan leda till 
frustationer hos sjuksköterskor. Att som sjuksköterska inte lyckas med att ge patienten 
optimal smärtlindring ses av en del sjuksköterskor som ett misslyckande som inte får 
förekomma (ibid). Kommunikationens och dokumentationens betydelse i kombination 
med smärtskattning har stor betydelse för att förhindra över- respektive 
underbehandling av smärta. Detta kan i sin tur vara anledningen till att vårdpersonal inte 
frågar patienten om hon vill ha analgetika, vilket ökar risken för över- respektive 
underbehandling av smärta.  
Risk finns att sjuksköterskor underskattar patienters smärtupplevelse och hur lidandet 
påverkar patienten (Sloman, Rosen & Shir, 2005).  
Inadekvat smärtbehandling får konsekvenser både för samhälle och patienter, då det 
medför ökade ekonomiska konsekvenser ur ett samhällsperspektiv samt för den enskilde 
individen då det gäller livskvalitet, psykosocialt välmående och ekonomi. Effektiv 
smärtlindring ökar patientkomforten och tillfredsställelsen hos personalen samt minskar 
kostnaderna för sjukvården (Nworah, 2012). 
 
 
Konklusion och implikation 

Otillräcklig utbildning, inadekvat smärtskattning och bristande dokumentation bidrar till 
att patienten upplever smärta i samband med postoperativ vård. 
Faktorer av betydelse vid smärtbedömning och dokumentation kan förslagsvis belysas 
ur andra perspektiv, som till exempel organisatoriska och medicinska. Det behövs mer 
forskning inom området, då det visade sig att dokumentationens betydelse vid 
smärtbedömning för patienter med postoperativ smärta är mycket begränsat beskriven i 
litteraturen. Att dokumentationen brister är känt, men inte vilka följder det får för den 
enskilde eller samhället i stort. 
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samtidigt som 
sjuksköterskor gav 
analgetika före fysisk 
aktivitet i större 
utsträckning. 
Kvinnor skattade 
smärta högre än män. 

Hög 
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Tabell 4. Artikelöversikt/ forskning med kvantitativ metod 
Publika- 
tionsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2013 
Sverige 
PubMed 
 
 
 

Eriksson, K. 
Wikström, L. 
Lindblad-Fridh, 
M. 
Broström, A. 

Using mode and 
maximum values 
from the Numeric 
Rating Scale when 
evaluation 
postoperative pain 
management and 
recovery 

Syftet var att belysa 
NRS i förhållande 
till dokumentation 
och om det kan 
påverka postoperativ 
återhämtning. 

Metod: En kvantitativ 
tvärsnittsstudie med 
beskrivande statistik. 
Dokumenterad 
smärtintensitet första 
och andra 
postoperativa dygnet 
registrerades och 
jämfördes med 
smärtskattning 
patienter muntligt i 
ett senare skede 
angav att de upplevt 
under postoperativa 
dygnen 1 och 2. 
Urval: 190 patienter 
Inklusionskriterier: 
Ålder över 18 år, 
kirurgi och ortopedi 
operation. 
Exklusionskriterier: 
Intensivvårdspatienter 
och patienter som 
opererades torsdag- 
söndag 
Bortfall: 33 avböjde. 

Studien visade att 
smärtskattning och 
smärtdokumentation 
minskade för varje 
postoperativt dygn 
som förflöt. 

Hög 
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Tabell 4. Artikelöversikt/ forskning med kvantitativ metod 
Publika- 
tionsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2007 
Sverige 
PubMed  

Gunningberg, L. 
Idvall, E. 

The quality of 
postoperative pain 
management  
from the perspectives 
of patients, nurses 
and patient records 

Syftet var att belysa 
kvaliteten på den 
postoperativa 
smärtbehandlingen. 

Metod: Kvantitativ studie 
med beskrivande statistik 
där patienters och 
sjuksköterskor s smärt-
skattning jämfördes.  
Urval: 138 patienter, 47 
legitimerade 
sjuksköterskor. 
2 sjukhus  
Bortfall: 17 patienter 

Patienter som 
upplevde högre 
smärtintensitetsnivåer 
än förväntat var 
mindre nöjda med 
kvaliteten på sin vård. 
Patienter skattade 
smärta högre än vad 
sjuksköterskor 
dokumenterade i 
journalen. 
 

Hög 
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Tabell 4. Artikelöversikt/ forskning med kvantitativ metod 
Publika- 
tionsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2008 
USA 
Cinahl 
 
 
 

Machata, A.M. 
Kabon, B. 
Willschke, H. 
Fässler, K. 
Gustorff, B. 
Marhofer, P. 
Curatolo, M. 
 

A new instrument for 
pain assessment 
in the immediate 
postoperative period 

Syftet var att belysa 
patientens smärta 
med 2 olika 
smärtainstrument 
direkt efter operation 
och när patienten 
lämnar den 
postoperativa 
avdelningen. 
 
 
 
 
 
 
 

Metod: En 
kvantitativ studie 
som jämför 2 olika 
smärtskattnings-
instrument. Ett studie 
protokoll användes. 
Urval:66 patienter 
Inklusionskriterier: 
Ålder 19-79 år. 
ASA klass 1-3, 
elektiv och generell 
kirurgi. 
Exklusionskriterier: 
neurologiska och 
fysiska skador, 
kronisk smärta, 
glasögon, oförmåga 
att förstå 
instruktioner på 
Tyska, Engelska 
eller Franska. 
Bortfall: 18 patienter 

Det är svårt att 
uppskatta VAS i 
direkt anslutning till 
operation, då 
patienten fortfarande 
var påverkade av 
läkemedel. 

Hög 
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Tabell 4. Artikelöversikt/ forskning med kvantitativ metod 
Publika- 
tionsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2013 
Tyskland 
Cinahl 
 

 

Rothaug, J. 
Weiss, T. 
Meissner, W. 
 

How Simple Can it 
Get? Measuring pain 
with Items or Binary 
Items 

Syftet var att undersöka 
patientens upplevelse av två 
olika smärtskattnings-
verktyg för att kunna 
utveckla kliniska riktlinjer. 

Metod: En jämförande 
studie med enkät frågor 
med hjälp av 
frågeformuläret Quality 
Improvement in 
Postoperative Pain 
Management (QUIPS) 
användes. 
Urval: 430 patienter 
Bukkirurgi, ortoped trauma 
och käkkirurgi. 
Inklusionskriterier: över 18 
år, läsa och förstå tyska, 
inga andra kirurgiska 
ingrepp två veckor före 
studien. 
Bortfall: Redovisas inte. 

Desto längre 
postoperativ tid som 
förflöt desto färre 
patienter 
smärtskattades. Två 
tredjedelar av 
patienterna föredrog 
att svara med en 
enkel smärtskattnings 
skala. 
 

Hög 
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Tabell 4. Artikelöversikt/ forskning med kvantitativ metod 
Publika- 
tionsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2012 a 
Nederländerna 
Cinahl 
 

 

van Dijk, J. F. 
Kappen, T. H. 
van Wijck, A. J 
Kalkman, C. J. 
Schuurmans, M. J. 

The diagnostic value 
of the numeric pain 
rating scale in older 
postoperative 
patients 

Syftet var att mäta 
NRS- skalans 
diagnostiska värde 
bland äldre patienter 
jämfört med en 
beskrivande VDS -
skala för att skilja på 
uthärdlig och 
outhärdlig smärta för 
att påvisa behovet av 
smärtstillande 
läkemedel. 

Metod: En 
tvärsnittstudie som 
genom enkätfrågor 
undersökte patienters 
postoperativa smärta 
dagen efter operation. 
Urval: 2674 äldre 
inneliggande patienter 
planerade för elektiv 
kirurgi på sjukhus i 
Utrecht ingick,  
Exklusionskriterier: 
intensivvårdspatienter, 
oförmåga att förstå 
holländska språket, 
kognitiv påverkan, 
Hörselnedsättningar 
och oförmåga att själv 
skatta smärta. 
Bortfall: 138 
patienter. 

Vid riktlinjer att ge  
analgetika vid NRS 
>3 eller 4 
klassificerades 
många äldre ha 
outhärdlig smärta 
och risken för 
överbehandling var 
stor. Äldre patienter 
accepterar NRS 4-6 
som uthärdlig 
smärta. 

Hög 
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Tabell 4. Artikelöversikt/ forskning med kvantitativ metod 
Publika- 
tionsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2012 b 
Nederländerna 
Cinahl 
 
 
 

van Dijk, J. F. 
van Wijck, A. J. 
Kappen, T. H. 
Peelen, L. M. 
Kalkman, C. J. 
Schuurmans, M. 
J. 
 

 

Postoperative pain 
assessment based on 
numeric ratings is not 
the same for patients 
and proffessionals: A 
cross-sectional study 

Syftet var att belysa att NRS 
och VAS inte är det samma 
för patient och personal. 
 

 

 

Metod: En prospektiv 
studie undersökte 
förhållandet mellan NRS 
och VDS. Denna studie var 
en del av en större 
randomiserad studie. 
Inklusionskriterier: 
Elektiva operationer hos 
10434 vuxna patienter. 
303 narkosläkare och 
sjuksköterskor 
Exklusionskriterier: 
Intensivvårdspatienter, 
komplikationer, de som 
inte förstod verbal 
kommunikation 
Bortfall: 142 

Majoriteten av 
patienterna 
accepterade NRS 4-6 
som uthärdlig smärta. 
Smärtskattning enligt 
NRS medförde att 
många patienter 
överbehandlades. 
Kvinnor skattade 
högre smärta än män. 
Äldre patienter 
skattade lägre 
smärtintensitet än 
yngre patienter. 
 

 

 

 

Hög 
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Tabell 4. Artikelöversikt/ forskning med kvantitativ metod 
Publika- 
tionsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2009 
Australien 
Cinahl 
 
 
 
 
 

Wilding, J. R. 
Manias, E. 
McCoy, D. G. 

Pain Assessment and 
Management in 
Patients After 
Abdominal Surgery 
From PACU to the 
Postoperative Unit 

Syftet var att påvisa 
hur smärtan 
påverkade den post-
operativa 
smärtbehandlingen 

Metod: En 
prospektiv 
beskrivande design. 
The pain anxiety 
audit tool (PAAT) 
omarbetades och 
användes eftersom 
originalet var på 
flera sidor. Den 
modifierade 
versionen var på två 
sidor. 
Urval: 68 patienter 
som opererats för 
ljumsk-bråck eller 
gallbesvär på sjukhus 
i Victoria, 
Australien. 
Bortfall: 16 patienter 

Kvinnor skattade 
högre smärta än män. 
 

Hög 
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