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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Hjärtkirurgi är idag ett av de vanligaste större kirurgiska ingreppen i Sverige. Smärta 

efter hjärtkirurgi kan hindra patienter från att ta djupa andetag eller att röra sig. Om smärtan blir 

underbehandlad kan det resultera i postoperativa komplikationer. Intensivvårdssjuksköterskor ska ha 

kunskap om postoperativ smärta, smärtbehandling samt regelbundet dokumentera patienternas 

smärta. Syfte: Att undersöka postoperativ smärta hos patienter som genomgått hjärtkirurgi med 

median sternotomi. Metod: Kvantitativ deskriptiv tvärsnittsundersökning med konsekutivt urval. 

Totalt 22 patienter inkluderades i studien. Materialet samlades in med hjälp av enkäter som ansvariga 

sjuksköterskor hade som underlag vid skattning av patienternas postoperativa smärta två timmar efter 

avslutad respiratorbehandling. Smärtskattningsinstrumenten som användes var visuell analog skala 

(VAS) eller numerisk skala (NRS). Övrig information inhämtades via journalgranskning av 

övervakningsjournalerna. Resultat: Det var fler patienter som skattade sin smärta till VAS > 3 vid 

djupandning eller hosta än i vila. 17 av 22 patienter skattade sin smärta till VAS > 3 vid djupandning 

eller hosta två timmar efter avslutad respiratorbehandling. Intensivvårdssjuksköterskornas 

behandling av den postoperativa smärtan varierade och dokumentationen av patienternas skattade 

smärta var bristfällig. Slutsats: Majoriteten av patienterna hade ont två timmar efter avslutad 

respiratorbehandling och det talar för att patienternas smärtbehandling inte var tillräcklig. 

Patienternas smärtintensitet var svår att följa under det första postoperativa dygnet på grund av 

bristfällig dokumentation. Förklaringen till detta kan vara att intensivvårdssjuksköterskorna inte 

prioriterar dokumentation av smärta. Klinisk betydelse: Eftersom otillräcklig behandling av smärta 

kan leda till komplikationer är det av klinisk betydelse att fokusera på smärta efter hjärtkirurgi och 

optimera behandlingen av postoperativ smärta. 

 

Nyckelord: smärta, omvårdnad, hjärtkirurgi och intensivvård. 



ABSTRACT 

 

Background: Today, heart surgery is one of the most common larger surgical interventions in 

Sweden. Pain after heart surgery can prevent patients from taking deep breaths or keep them from 

participating in activities. If the pain remains undertreated, post-operative complications can occur. 

Intensive care nurses must have knowledge about post-operative pain and its treatment and regularly 

document patients’ pain. Aim: To examine post-operative pain in patients that has undergone heart 

surgery with median sternotomy. Method: Quantitative descriptive cross-sectional survey with 

consecutive selections. In total 22 patients were included in the study. The material was gathered 

with questionnaires that intensive care nurses used to estimate the patients’ post-operative pain two 

hours after extubation. The pain assessment tool that was used was VAS or NRS. Other information 

was acquired from medical record review of the monitoring records. Results: More patients rated 

their pain VAS > 3 during deep breathing or coughing than during rest. 17 patients rated their pain 

during deep breathing or coughing to VAS > 3 two hours after the completion of respiratory therapy. 

The intensive care nurses’ treatment of the postoperative pain varied and the documentation of the 

pain estimate was inadequate. Conclusion: The majority of the patients experienced pain two hours 

after the completion of respiratory therapy, and this may indicate that the treatment of patients’ pain 

was not sufficient. The intensity of the patients’ pain was difficult to follow during the first post-

operative day and night due to inadequate documentation. Possibly, the documentation of patients’ 

estimated pain was not prioritized. Clinical importance: Since insufficient treatment of pain can 

lead to complications, it is of clinical importance to focus on pain after heart surgery and to optimize 

the treatment of post-operative pain.   

 

Keywords: pain, nursing, heart surgery and intensive care. 
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INLEDNING 

På en thoraxkirurgisk intensivvårdavdelning i mellersta Sverige vårdas dagligen 

patienter som genomgått hjärtkirurgi. År 2011 genomgick 957 patienter någon form av 

hjärtkirurgi på den aktuella kliniken (Svenska hjärtkirurgiregistret, 2013). Efter 

hjärtkirurgi är det vanligt att patienterna upplever smärta. En av 

intensivvårdssjuksköterskans uppgifter är att adekvat behandla den för att förhindra att 

patienterna utvecklar postoperativa komplikationer. Utifrån författarnas erfarenheter av 

att vårda dessa patienter väcktes ett intresse att undersöka patienters smärta efter 

hjärtkirurgi. 
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BAKGRUND 

Hjärtkirurgi 

Hjärtkirurgins historia startade redan 1953 när John Gibbon Jr. genomförde det första 

öppna hjärtkirurgiska ingreppet med hjälp av en hjärtlungmaskin (Ricksten, 2012). För 

att kunna operera på ett hjärta måste cirkulationen ledas om, bort från hjärtat (Steen, 

2012). Ingreppet inleds med att bröstbenet öppnas på längden, en så kallad median 

sternotomi (Morton & Fontaine, 2009). Kirurgen placerar grova kanyler i vena cava 

superior och inferior. Patientens venblod pumpas ut via dessa till en oxygenator. Den 

fungerar som patientens lungor och tillför syrgas till blodet och eliminerar koldioxid 

från blodet. Det syresatta blodet pumpas sedan tillbaka till patienten via en kanyl i aorta 

eller arteria femoralis. Under ingreppet kyls hjärtat ner och den elektriska aktiviteten i 

hjärtat stoppas med hjälp av en speciell elektrolytlösning som ges till hjärtat via 

kranskärlen. På så sätt kan kirurgin utföras på ett blodtomt och stillastående hjärta 

(Steen, 2012). När kirurgin är klar anläggs ett eller flera dränage i thorax med utgång 

strax under sternotomin. Operationen avslutas med att sternum sluts med hjälp av 

ståltråd. Vävnad och hud sys ihop och slutligen täcks operationssåret med förband 

(Morton & Fontaine, 2009).  

 

Hjärtkirurgin har sedan introduktionen av hjärtlungmaskinen utvecklats mycket. Från 

att ha varit en ovanlig operation är hjärtkirurgi numera ett av de vanligaste större 

kirurgiska ingreppen i Sverige. Varje år utförs 7000-8000 hjärtoperationer runt om i 

Sverige (Ricksten, 2012). Den vanligaste hjärtoperationen idag är kranskärlskirurgi 

som utgör 47 % följt av klaffkirurgi 23 % (Svenska hjärtkirurgiregistret, 2013). 

 

Efter introduktionen av hjärtlungmaskinen uppstod ganska snart ett behov av en 

speciell intensivvårdsavdelning för postoperativ respiratorvård av hjärtkirurgiska 

patienter (Ricksten, 2012). Under slutet av 1950-talet öppnades Sveriges första 

thoraxintensivvårdsavdelning på Karolinska sjukhuset i Solna. 

Thoraxintensivvårdsavdelningen är en postoperativ intensivvårdsavdelning som 

förutom hjärtkirurgiska patienter även vårdar patienter som genomgått lungkirurgi, 

hjärt- eller lungtransplantation eller intrathorakal aortakirurgi (a.a.). Idag finns det åtta 

centra i Sverige som utför hjärtkirurgi (Svenska hjärtkirurgiregistret, 2013). 
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Vid hjärtkirurgi på 60- talet behandlades patienter med högdos opioider och sedering 

vilket resulterade i att de behövde längre ventilatorvård postoperativt än idag och 

förekomsten av postoperativa respiratoriska komplikationer var mer frekventa (Rashid, 

Sattar, Dar & Khan, 2008). Det har skett en utveckling av effektivare anestesitekniker 

vilket har resulterat i att patienter kan avsluta sin respiratorbehandling, det vill säga 

extuberas i ett tidigare skede (a.a.). Definitionen av tidig extubering varierar men Najafi 

(2008) menar att detta fönster ligger mellan tre och tio timmar. Efter tre timmar är 

vanligtvis patienterna normotempererade och så pass stabila i sina vitala parametrar att 

en extubering är möjlig (a.a.). 

 

Postoperativ smärta  

Smärta definieras enligt International Association for the Study of Pain (IASP) som ”en 

obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada eller 

hotande vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada” (IASP, 2013). 

 

I somatiska vävnader som till exempel hud, ben och muskler finns nociceptorer. Dessa 

receptorer reagerar bland annat på mekaniskt stimuli som kan innebära ett hot mot 

vävnaden. Nociceptorer finns även i ett stort antal inre organ, så kallad visceral vävnad. 

Den somatiska vävnadens receptorer reagerar på mekaniskt stimuli medan 

nociceptorerna i den viscerala vävnaden reagerar på ischemi, inflammation och 

tänjning (Werner, 2012). En annan typ av smärta är neurogen smärta som orsakas av 

tryck på nervstukturer. Postoperativ smärta är framförallt nociceptiv men kan även vara 

neurogen och visceral beroende på vilken typ av operation som utförts. Den 

postoperativa smärtbehandlingen måste individualiseras på grund av att olika typer av 

smärta kräver olika analgetika (Renck, 2003). 

  

Det första som patienter beklagar sig över efter hjärtkirurgi är smärta och den upplevs 

som värst det första postoperativa dygnet (Leal, Ribeiro, Oliviera & Roquette, 2005; 

Sasseron et al., 2009). Postoperativ smärta är en utmaning och är viktig att behandla 

eftersom smärta kan leda till komplikationer (Sasseron et al., 2009). Smärtan kan bero 

på eventuell dissektion av vävnad under operationen, operationssnitt eller 

thoraxdränage (Baumgarten et al., 2009).  
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Tidigare forskning visar att det är vanligt med medelsvår till svår postoperativ smärta 

efter hjärtkirurgi och det är därför viktigt med postoperativ smärtbehandling 

(McCaffery, Ferrell & Pasero, 2000; Milgrom et al., 2004; Mueller et al., 2000). Trots 

att det forskats en hel del i ämnet smärta finns det än idag svårigheter med att behandla 

postoperativ smärta (Ene, Nordberg, Bergh, Johansson & Sjöström, 2008; McCaffery et 

al., 2000). Studier visar att sjuksköterskor ibland underskattar patienters smärta och 

behandlar den mer utefter vitala parametrar och hur patienter beter sig än hur pass ont 

de säger sig ha (Kim, Schwarts-Barcott, Tracy, Fortin & Sjöström, 2005; Manias, 

Bucknall & Botti, 2004). Kim et al. (2005) menar att patienternas självskattning av 

smärta är ensamt den mest pålitliga parametern för bedömning av smärta.  

 

Milgrom et al. (2004) och Sasseron et al. (2009) menar att det är viktigt med 

mobilisering postoperativt för att förhindra komplikationer och poängterar att 

postoperativ smärta hindrar patienter från att mobiliseras. Milgrom et al. (2004) skriver 

att smärtskattning oftast sker i samband med vila och inte i samband med rörelse. Detta 

kan resultera i att patienterna inte aktiverar sig på ett adekvat sätt på grund av smärta 

vilket kan leda till postoperativa komplikationer. I sin studie fann de att smärtnivåerna 

var signifikant lägre i vila än vid aktivitet. De skriver även att det finns en tendens till 

standardiserad smärtbehandling för hjärtkirurgipatienter vilket de anser bör undvikas 

eftersom varje patient är i behov av individuellt anpassad smärtbehandling (a.a.).  

 

Komplikationer relaterat till postoperativ smärta 

Patienter som genomgår hjärtkirurgi har ökad risk att drabbas av hjärt- och 

lungkomplikationer postoperativt (Aslan, Badir, Arli & Cakmakci, 2009). Myokardiell 

ischemi, embolier och respiratorisk insufficiens kan uppstå postoperativt på grund av 

smärta efter sternotomi (Cattabriga et al., 2007). Det sympatiska nervsystemet aktiveras 

av smärta och kan ge en tilltagande hjärtpåverkan i form av ökad puls, ökad kontraktion 

av hjärtat och ett ökat syrgasbehov i myokardiet. Om smärtan inte blir behandlad kan 

det leda till kardiella postoperativa komplikationer (Aslan et al., 2009). Smärta efter 

hjärtkirurgi kan ge inadekvat expansion av lungor och sekretstagnation på grund av en 

ineffektiv hostkraft. Det kan leda till atelektaser, hypoxi och pneumoni (Milgrom et al., 

2004). Smärta kan hämma diafragmas arbete och ineffektiv smärtbehandlingen kan 

resultera i minskade lungvolymer (Leal et al., 2005). Smärtan kan intensifieras av 
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patienters upplevelse av miljön på en intensivvårdsavdelning och resultera i sömnlöshet 

och oro (Aslan et al., 2009). Patienters förväntningar inför hjärtkirurgi kan ge ångest 

och om det ignoreras kan den postoperativa utvecklingen äventyras och patienterna kan 

uppleva hög intensitet av smärta (Leal et al., 2005).  

 

Intensivvårdssjuksköterskans omvårdnad vid smärta 

Intensivvårdssjuksköterskor har en viktig roll vid behandling av patienters smärta (Leal 

et al., 2005). Att bedöma postoperativ smärta kräver klinisk erfarenhet och öppenhet för 

att smärta kan ha olika karaktärer (Renck, 2003). Vid omvårdnad av patienter med 

smärta har intensivvårdssjuksköterskans som uppgift att bedöma patientens behov av 

analgetika, lindra smärta samt utvärdera effekten av given analgetika (McCaffrey et al., 

2000). Det är även intensivvårdssjuksköterskans uppgift att uppmärksamma eventuella 

biverkningar och fortlöpande göra bedömningar om den pågående smärtbehandlingen 

är rätt eller om ändringar eller ytterligare åtgärder behöver vidtas (Gulbrandsen, 2009). 

I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med 

specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot intensivvård (2012) går det att läsa 

att intensivvårdssjuksköterskan ska kunna identifiera patienters individuella behov och 

arbeta förebyggande för god postoperativ återhämtning (Riksföreningen för anestesi 

och intensivvård & svensk sjuksköterskeförening, 2012). 

 

Smärtskattning 

Eftersom smärta är subjektivt är det viktigt att patienter kan förmedla sin 

smärtuppfattning verbalt för att sjuksköterskan lättare ska kunna göra en 

smärtbedömning (Aslan et al., 2009). Smärtans intensitet och svårighetsgrad kan mätas 

med hjälp av mätinstrumentet visuell analog skala (VAS). Denna metod är tillförlitlig, 

validerad och enkel att använda (Bodian, Freedman, Hossain, Eisenkraft & Beilin, 

2001; Allvin & Brantberg, 2012). Patienter kan gradera sin smärta utefter en 10 

centimeter lång linje från ”ingen smärta” till ”värsta tänkbara smärta”. Skalan är 

utformad som en linjal med en flyttbar markör som kan skjutas åt båda hållen längs 

med skalan. Framsidan har en ograderad linje där patienten kan flytta markören till den 

punkt som bäst överensstämmer med patientens upplevda smärta. På baksidan kan 
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sjuksköterskan avläsa vilket numeriskt VAS- värde smärtan motsvarar (Rawal, 1999; 

Allvin & Brantberg, 2012).  

 

Numerisk skala (NRS) är ett annat validerat mätinstrument för akut smärta och lämpar 

sig väl vid skattning av postoperativ smärta. Skalans poängsystem är utformat på 

samma sätt som VAS med skillnaden att patienten uppger en siffra mellan 0 och 10, där 

0 representerar ”ingen smärta” och 10 ”värsta tänkbara smärta” (van Gulik et al., 2010). 

Enligt sjukhusets kvalitets- och patientsäkerhetsmål ska behandling av smärta vara så 

pass effektiv att smärtnivån inte ska överstiga 3 (Kvalitets- och patientsäkerhetsmål, 

2012). Utvärdering av smärta ska ske i vila och i rörelse med hjälp av NRS eller VAS 

(Postoperativ smärtbehandling, lokala instruktioner, 2012; Allvin & Brantberg, 2012). 

Om smärtskattning endast utförs i vila kan smärtintensitet och funktionsnedsättning 

orsakat av smärtan lätt underskattas (Allvin & Brantberg, 2012). Smärtan ska inte 

hindra patienten från att ta djupa andetag eller hosta. Patienter som är sängliggande och 

som blir smärtskattade i samband med djupandning eller hosta är likställt med 

smärtskattning i rörelse. Postoperativ smärtskattning bör ske regelbundet, en gång i 

timmen under de första postoperativa timmarna och därefter var tredje till fjärde timme 

de första postoperativa dygnen. Smärtskattningen ska dokumenteras regelbundet av 

sjuksköterskan (a.a.). Smärtskattning ska ske före och efter varje behandlingsåtgärd för 

att kunna utvärdera effekten av given behandling (Medicinska kvalitetsrådet, 2001). 
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PROBLEMFORMULERING 

Forskning visar att patienter ofta upplever medelsvår till svår postoperativ smärta i 

samband med hjärtkirurgi och att smärtan är som mest intensiv det första postoperativa 

dygnet. Trots tidigare forskning i ämnet smärta finns det än idag svårigheter med att 

behandla postoperativ smärta. Med detta i åtanke önskade författarna undersöka hur ont 

patienterna på den aktuella intensivvårdsavdelningen hade postoperativt. 

 

SYFTE 

Att undersöka postoperativ smärta och smärtbehandling hos patienter som genomgått 

median sternotomi i samband med hjärtkirurgi. 

 

Frågeställningar 

 Till vilken grad skattar patienterna sin smärta två timmar efter extubering? 

 

 Vilken smärtbehandling fick patienterna?  

 

 Hur ofta dokumenteras patienternas smärta det första postoperativa dygnet? 
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METOD 

Design 

En kvantitativ deskriptiv tvärsnittsundersökning kommer att genomföras. Denna design 

används för att få en överblick över hur ett fenomen naturligt uppstår vid ett visst 

tillfälle (Polit & Beck, 2012). 

 

Urval 

Studien kommer att genomföras med ett konsekutivt urval (Forsberg & Wengström, 

2013). De patienter som inkluderas i studien är patienter som planeras för elektiv 

hjärtkirurgi med median sternotomi på en hjärtklinik i mellersta Sverige. 

Inklusionskriterierna är patienter över 18 år som skriftligen godkänner sitt deltagande. 

 

Datainsamlingsmetod 

Material till studien kommer att samlas in med hjälp av enkäter och via 

journalgranskning. En deltagarinformation utformas till patienterna med information 

om studiens syfte (bilaga 1). Patienter som ska genomgå hjärtkirurgi med median 

sternotomi kommer fortlöpande till inskrivningsmottagningen under den aktuella 

tidsperioden för studien. Dessa patienter får av inskrivningssjuksköterskorna skriftlig 

information angående studien och kommer att tillfrågas om sin medverkan. Om 

patienterna önskar att delta i studien får de skriftligen godkänna sitt deltagande genom 

att signera deltagarinformationen. 

 

Enkäten som är egenhändigt utformad innehåller två frågor angående smärta och är 

utformad med inspiration av Bryman (2011). För att förhindra eventuella bortfall och 

för att den inte ska upplevas som arbetsam att besvara utformas enkäten kort och med 

tydliga instruktioner (a.a.). Ansvarig sjuksköterska på intensivvårdsavdelningen 

kommer ha enkäten som underlag vid skattningen av patientens smärta postoperativt 

(bilaga 2). Smärtan ska utvärderas med hjälp av smärtskattningsinstrumenten VAS eller 

NRS. Målet är att inkludera 20 patienter i studien. Totalt kommer 30 enkäter och 

deltagarinformationsblad att delas ut och insamling av data kommer att ske fortlöpande 

under en treveckorsperiod. 
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Under första veckan informerar författarna dagligen sjuksköterskorna på 

intensivvårdsavdelningen om studien. Utöver detta skickas samma information ut via e-

mail till samtliga sjuksköterskor på intensivvårdsavdelningen. Enligt rutin anländer 

patienterna efter avslutad operation till intensivvårdsavdelningen för postoperativ 

övervakning, extubering samt vidare vård. Två timmar efter extubering kommer 

patienterna bli ombedda av ansvarig sjuksköterska att skatta sin smärta i vila och i 

samband med ett djupt andetag alternativt hosta. Baserat på egna erfarenheter anser 

författarna att det är arbitärt att fråga patienterna om smärta två timmar efter 

extubering. Sjuksköterskorna fyller i dessa värden i enkäten och placerar dem därefter i 

avsedd brevkorg varifrån författarna inhämtar dem. Fortsatt information om 

patienternas smärtskattning samt övrig information inhämtas från patienternas 

övervakningsjournal. Övervakningsjournalen på den aktuella intensivvårdsavdelningen 

är en elektronisk datajournal (kommer fortsättningsvis benämnas som journal). I 

journalen registreras data från övervakningsmonitorer, ventilatorer och 

infusionspumpar elektroniskt. Sjuksköterskorna kan även manuellt registrera 

mätvärden i denna journal. Data inhämtas från journalen från den tidpunkt patienterna 

anländer från operation till intensivvårdsavdelningen och fram till klockan 07.00 

nästkommande dag, det vill säga det första postoperativa dygnet. 

 

Dataanalys 

Materialet kommer att analyseras och omvandlas till deskriptiv statistik (Björk, 2010). 

Data samlas in fortlöpande och dokumenteras i ett Microsoft Excel dokument. Med 

hjälp av patienternas personnummer inhämtas data från journalsystemet. Från journalen 

skrivs en så kallad ”daglig vårdsammanfattning” ut där mätvärden relevanta för 

studiens syfte inhämtas. Om exempelvis flera VAS- värden blir dokumenterade för 

samma fråga (VAS i vila 4-5) kommer det högsta värdet att registreras. 
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ETISKA ASPEKTER 

Studien påbörjas efter skriftligt godkännande av verksamhetschefen på den aktuella 

kliniken. Hänsyn kommer att tas till fyra grundläggande forskningsetiska principer 

vilket är viktigt då denna studie inkluderar människor (Ejlertsson, 2012; Polit & Beck, 

2008). Information om studien och dess syfte kommer skriftligen att delges till 

patienterna, se bilaga 1. Deltagandet i studien är frivilligt och patienterna får 

information om att de när som helst kan avbryta sitt deltagande utan anledning och 

detta kommer inte påverka deras omhändertagande. Patienter som väljer att delta ger 

sitt informerade samtycke genom att signera deltagarinformationen. Patienternas 

identitet kommer behandlas konfidentiellt och insamlat material kommer användas på 

så sätt att inga enskilda deltagare kan identifieras. Materialet kommer inte att nyttjas för 

annat ändamål än till denna studie och all data kommer förvaras i låst utrymme så att 

inga obehöriga kan ta del av informationen (Polit & Beck, 2008). Efter avslutad studie 

kommer allt insamlat material att förstöras. 
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RESULTAT 

Resultatet grundar sig på insamlad data från 22 patienter i åldrarna 41-84 år som 

genomgått hjärtkirurgi med median sternotomi. Av de 22 patienter som inkluderades i 

studien var 17 män, fem var kvinnor och medelvärdet för patienternas ålder var 64 år.   

Totalt 35 enkäter och deltagarinformationsblad delades ut och 22 av dessa inkluderades 

i studien. Bortfallet på 13 enkäter berodde på att dessa enkäter inte uppmärksammats av 

ansvariga sjuksköterskor på intensivvårdsavdelningen och de blev därför aldrig ifyllda.    

 

Till vilken grad skattar patienterna sin smärta två timmar efter 

extubering?  

Av samtliga patienter i studien var det 18 patienter som skattade sin smärta lägre i vila 

än vid djupandning eller hosta. Det var tre patienter som skattade sin smärta till samma 

värde i både vila och djupandning eller hosta. En patient skattade sin smärta högre i vila 

än vid djupandning eller hosta. Resultatet visar att det var 14 av 22 patienter som 

skattade sin smärta i vila till VAS ≤ 3. Sex patienter skattade sin smärta i vila till VAS 

4-7 och två patienter skattade sin smärta till VAS 8-10 (Tabell 1).  

 

Tabell 1. Smärtskattning två timmar efter extubering vid vila och djupandning eller 

hosta 

Antal Ålder Kön VAS vila VAS djupandning/hosta 

1 65 Man 3 8 

2 55 Man 7 9 

3 63 Man 9 9 

4 75 Man 0 4 

5 65 Man 8 10 

6 60 Man 3 4 

7 69 Man 3 4 

8 77 Kvinna 6 8 

9 44 Man 3 5 

10 77 Man 3 4 

11 74 Man 5 5 

12 84 Man 2 3 

13 80 Kvinna 4 3 

14 59 Man 0 3 

15 75 Man 2 5 

16 64 Man 3 8 

17 45 Man 0 0 

18 45 Kvinna 5 6 
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19 69 Man 4 6 

20 41 Kvinna 1 4 

21 70 Kvinna 0 2 

22 52 Man 2 7 

 

 

Det var totalt 17 av 22 patienter som skattade sin smärta till VAS > 3 vid djupandning 

eller hosta (Figur 1).  

 

Figur 1. Smärta vid djupandning eller hosta två timmar efter extubering 

 

Vilken smärtbehandling fick patienterna? 

Samtliga patienter erhöll paracetamol regelbundet och en kontinuerlig infusion med 

opioider (morfin eller ketobemidon), vilket utgör grundbehandlingen av smärta på den 

aktuella intensivvårdsavdelningen. I journalerna fanns det dokumenterat att hastigheten 

på den kontinuerliga infusionen varierade från patient till patient. Infusionshastigheten 

varierade mellan 0,25 mg/h till 3 mg/h. Hastigheten av den kontinuerliga infusionen 

kunde för vissa patienter vara konstant hela vårdtiden för andra varierade den.  

 

Resultatet visar att hälften av patienterna erhöll tillägg av ett eller flera 

analgetikapreparat utöver grundbehandlingen. Smärtbehandlingen varierade mellan 

patienterna och de analgetikapreparat som administrerades var injektion Ketorolak, 

Klonidin och Alfentanil, tablett Oxikodon och Klonidin samt infusion Klonidin. De 
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patienter som inte fick tillägg av dessa analgetikapreparat blev istället behandlade med 

bolusdoser från den kontinuerliga infusionen eller genom att hastigheten av den 

kontinuerliga infusionen justerades.  

 

Hur ofta dokumenteras patienternas smärta det första postoperativa 

dygnet?  

Antalet dokumenterade VAS- värden varierade i journalerna under det första 

postoperativa dygnet. I sju journaler fanns det ett dokumenterat VAS- värde, i nio 

journaler var VAS dokumenterat två gånger, i fem journaler fanns det tre 

dokumenterade VAS- värden och i en journal var VAS dokumenterat åtta gånger. 

Av de 22 journalerna som ingick i studien framkom det att administrering av analgetika 

utöver den kontinuerliga infusionen inte alltid skett i samband med ett dokumenterat 

VAS- värde. I tio journaler saknades det dokumenterade VAS- värden i samband med 

administrering av analgetika. I tre journaler är det dokumenterat att patienterna skattat 

sin smärta till VAS ≤ 3 men ändå erhållit analgetika. I nio journaler hade patienterna 

skattat sin smärta till VAS > 3 utan att det fanns någon dokumentation av åtgärd eller 

vidare uppföljning.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att undersöka postoperativ smärta och smärtbehandling hos 

patienter som genomgått median sternotomi i samband med hjärtkirurgi. För att kunna 

mäta, förklara och få en bred överblick över detta fenomen valde författarna en 

kvantitativ metod vilket är en lämplig metod i detta avseende (Eliasson, 2010; Tidström 

& Nyberg, 2012). Eftersom denna studie är en liten undersökning har resultatet 

redovisats med en deskriptiv metod. Rådata för samtliga individer har redovisats i 

tabell- och diagramform (Björk, 2010). 

 

Konsekutivt urval var en rimlig och relevant urvalsprincip eftersom patienterna kom 

fortlöpande till mottagningen. Till denna mottagning kommer inte enbart patienter som 

skall genomgå hjärtoperationer utan även andra patienter som ska genomgå annan typ 

av thoraxkirurgi. Därför valdes inte ett slumpmässigt urval eftersom författarna endast 

önskade inkludera patienter som skulle genomgå hjärtkirurgi med median sternotomi. 

Ett slumpmässigt urval skulle kunna leda till ett felaktigt resultat, som inte är 

representativt för populationen. Studien inkluderade 22 patienter vilket utgör ett 

stickprov av populationen. När ett stickprov är representativt för en population går det 

att uttala sig om att ett resultat går att generalisera (Forsberg & Wengström, 2013). 

Sannolikheten för ett rättvisande resultat i en liten studie (20 individer) är 50 %, det vill 

säga att det kan vara slumpen som gett studiens resultat (Eliasson, 2010). 

 

Reliabiliteten är mätmetodens förmåga att ge samma resultat vid upprepade mätningar 

(Bryman, 2011). Om studien skulle upprepas skulle resultatet kunna se annorlunda ut. 

Det kan råda en annan smärtregim eller ett annat smärtskattningsinstrument kan ha 

implementerats vilket kan göra det svårt att jämföra studiernas resultat med varandra. 

För att minska risken för låg reliabilitet är det viktigt att det inte finns några oklarheter i 

enkäten eller att det råder bristande instruktioner (Forsberg & Wengström, 2013). För 

att minska risken för missförstånd med enkäten valde författarna att påminna berörd 

personal på intensivvårdsavdelningen muntligen och via e-mail under 

datainsamlingsperioden. Muntlig påminnelse gavs även till 

inskrivningssjuksköterskorna under samma period i samma syfte. För att kunna uttala 

sig om studiens validitet är det viktigt att veta att mätinstrumentet som använts mäter 
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det som är avsett att mäta (Bryman, 2011). Enkätens frågor bygger på användandet av 

smärtskattningsinstrumenten VAS eller NRS som är validerade mätinstrument för 

bedömning av smärta (Allvin & Brantberg, 2012; Bodian et al., 2001). 

 

På grund av bortfallet (13 enkäter) blev datainsamlingen fördröjd och för att få in 

önskat antal enkäter fanns ett behov av att utöka insamlingsperioden med en vecka 

samt att dela ut ytterligare fem enkäter. En ytterligare orsak till att insamlingsperioden 

utökades var på grund av neddragningar av vårdplatser på intensivvårdsavdelningen 

vilket resulterade i att färre patienter opererades. Insamling av material avbröts efter 

fjärde insamlingsveckan då önskat antal inkluderade patienter var uppnått. 

 

Studien har inte tagit hänsyn till patienternas eventuella premedicinering eller eventuell 

tidigare smärtproblematik. Hänsyn har inte heller tagits till operationernas 

tidsomfattning eller given analgetika perioperativt. Dessa faktorer kan ha påverkat 

resultatet och kan vara en svaghet för studien. Studiens enkät var utformad på så sätt att 

patienterna endast tillfrågades om VAS vid ett tillfälle. Med tanke på att få VAS- 

värden blivit dokumenterade i journalerna under det första postoperativa dygnet kunde 

det ha varit av värde att fråga om VAS vid fler tillfällen än enbart två timmar efter 

extubering.  

 

Resultatdiskussion 

 

Patienternas smärtskattning två timmar efter extubering  

Det var 14 av 22 patienter som skattade sin smärta i vila till VAS < 3. Resultatet tyder 

på att det var många patienter som var smärtlindrade i vila. Dock var det 17 patienter 

som vid djupandning eller hosta skattade sin smärta till VAS > 3 och det indikerar att 

det var många av patienterna som inte hade tillräcklig smärtbehandling postoperativt. 

Att inte vara adekvat smärtlindrad vid djupandning eller hosta kan hindra patienterna 

från att mobiliseras vilket kan leda till postoperativa komplikationer (Milgrom et al. 

2004; Sasseron et al. 2009). Någon liknande studie där patienternas smärta har 

undersökts två timmar efter extubering har varit svårt att finna för jämförelse. I en 

studie av Pettersson, Settergren och Öwall (2004) blev 57 patienter som genomgått 

hjärtkirurgi med median sternotomi ombedda att skatta sin smärta vid djupandning eller 

hosta. Patienterna fick skatta sin smärta i samband med extubering samt vid fyra, åtta 
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och 16 timmar efter extubering. Resultatet visade att det var 63 procent av patienterna 

som vid minst ett tillfälle skattade sin smärta till VAS > 3 (a.a.). I den aktuella studien 

var det 77 procent (17 stycken) som skattade sin smärta till VAS > 3 två timmar efter 

extubering. Vad författarna kan se så var den postoperativa smärtbehandlingen 

densamma (paracetamol/opioid) i båda studierna och det bör inte vara en orsak till att 

det var fler patienter i den aktuella studien som skattade sin smärta till VAS > 3. Om 

smärtbehandlingen är orsaken kan det i så fall beror på att sjuksköterskorna i den 

aktuella studien varit mer restriktiva med att ge analgetika i sin behandling av smärta. 

Andra förklaringar kan vara att premedicinering samt perioperativ analgetika eventuellt 

skiljer sig åt i de olika studierna.  

 

Patienternas smärtbehandling 

I studien framkom det att hälften av patienterna fick tillägg av andra analgetikapreparat 

utöver grundbehandlingen. Vilket analgetikapreparat som användes och hur olika 

preparat kombinerades varierade. Efter granskning av journalerna går det inte att säga 

att patienterna som fick tillägg av andra analgetikapreparat utöver grundbehandlingen 

hade mer ont än de som inte fick tillägg. Förklaringen till det var att det fanns för få 

VAS- värden dokumenterade för att en sådan jämförelse skulle vara möjlig. En möjlig 

orsak till att patienterna fick tillägg kan vara att grundbehandlingen inte var tillräcklig. 

En annan möjlig förklaring kan vara att sjuksköterskorna hade olika kunskaper och 

erfarenheter och behandlade patienterna utefter dessa.  

 

Trots att samtliga patienter fick en kontinuerlig smärtbehandling och hälften dessutom 

fick tillägg av något annat analgetikapreparat var det 17 patienter som skattade sin 

smärta till VAS > 3 vid djupandning eller hosta. För att i framtiden minska antalet 

patienter som skattar sin smärta till VAS > 3 kan eventuellt utbildning vara ett 

alternativ för sjuksköterskorna på den aktuella intensivvårdsavdelningen. I en studie 

tillfrågades två grupper av thoraxkirurgiska patienter om deras postoperativa smärta 

(Dahlman, Dykes & Elander, 1999). Den ena gruppen blev tillfrågad innan 

sjuksköterskorna fick en studiedag om smärta, den andra gruppen blev tillfrågad efter 

sjuksköterskornas studiedag. Resultatet visade att efter studiedagen skattade patienterna 

sin smärta lägre jämfört med den grupp patienter som blev tillfrågade innan 

studiedagen. Den patientgrupp som tillfrågades efter studiedagen fick ökade mängder 

opioider under första och andra postoperativa dagen jämfört med gruppen innan 
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studiedagen (a.a.). McNamara, Harmon och Saunders (2012) undersökte om ett 

utbildningsprogram kunde påverka sjuksköterskors kunskap, skicklighet och attityder 

om postoperativ smärta. Studien innebar att sjuksköterskorna fick besvara en enkät före 

utbildningen, direkt efter samt sex veckor efter utbildningen. Det framkom att 

utbildningsprogrammet förbättrade sjuksköterskornas kunskap, skicklighet och attityder 

om postoperativ smärta (a.a.).  

 

Smärtdokumentation under det första postoperativa dygnet 

Efter granskning av de 22 journalerna framkom det att det var svårt att få en överblick 

över hur patienterna skattade sin smärta det första postoperativa dygnet. Förklaringen 

var att dokumentationen var bristfällig. Journalernas bristfälliga dokumentation kan 

bero på att patienterna inte blev tillfrågade om smärta så ofta som de borde. I en studie 

av Ene et al. (2008) har de kommit fram till ett liknande resultat. I deras resultat 

framkom det att dokumentationen av smärtskattningen varierade mellan 0 till 16 gånger 

dagen efter operation. På en kirurgisk vårdavdelning tillfrågades sjuksköterskor om hur 

de behandlade patienters postoperativa smärta dagen efter operation. En fjärdedel av 

sjuksköterskorna i studien utvärderade aldrig effekten av given analgetika. I 10 av 22 

journaler i den aktuella studien fanns det dokumenterat att analgetika administrerats 

men inget VAS- värde fanns dokumenterat i samband med detta. Troligtvis 

smärtskattades patienterna vid de tillfällen då analgetika administrerades utan att det 

blev dokumenterat. Sjuksköterskorna i studien av Ene et al. (2008) uppgav att de inte 

hade några svårigheter med att hinna smärtskatta patienterna men trots det 

dokumenterades inte effekten av given analgetika så ofta. Här diskuterade Ene et al. 

(2008) om det berodde på att sjuksköterskorna inte förstod vikten med 

dokumentationen av smärta och smärtbehandling. De poängterar att det krävs 

dokumentation för att få en framgångsrik postoperativ smärtbehandling och för att 

underlätta samarbetet mellan alla professioner i vårdteamet. 

 

I den aktuella studien var det nio patienter som skattade sin smärta till VAS > 3 utan 

dokumenterad åtgärd eller vidare uppföljning. En tänkbar orsak kan vara att 

sjuksköterskorna eventuellt lägger in egna värderingar om hur ont de tror att patienterna 

har och att det kan spegla hur de behandlar patienternas smärta. Sjuksköterskors 

bedömning och behandling av postoperativ smärta har tidigare studerats. Det har visat 

sig att sjuksköterskors personliga åsikt om patienternas smärtskattning kan påverka hur 
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de behandlar smärtan utan att hänsyn har tagits till patienternas faktiska smärtskattning 

(Manias, Bucknall & Botti, 2005; McCaffery et al., 2000). Författarna ställer sig frågan 

hur det kommer sig att dokumentationen var så pass bristfällig i den aktuella studien. 

En möjlig orsak kan vara att en del sjuksköterskor faktiskt frågar patienterna om deras 

smärta, inte lägger in egna värderingar och utför en åtgärd som sedan inte 

dokumenteras. Studiens resultat kan tyda på att det finns ett behov av utbildning i 

dokumentation. På en intensivvårdsavdelning implementerades flera standardiserade 

bedömningsinstrument, bland annat NRS vilket resulterade i att dokumentationen blev 

bättre (Wøien & Bjørk, 2012). Instrumenten skulle användas minst tre gånger per dag. 

Sjuksköterskorna blev mer uppmärksamma på patienternas smärta och fick dem att 

bedöma och behandla smärta mot realistiska mål och implementeringen bidrog till att 

smärtskattningsinstrumentet blev ett diskussionsämne bland personalen (a.a.). 

 

Manias et al. (2005) har studerat sjuksköterskors strategier för hantering av 

postoperativ smärta och fann att sjuksköterskornas omvårdnadsuppgifter ibland var 

överväldigande och att de ofta blev distraherade eller avbrutna i behandlingen av 

patienternas smärta. Patienternas smärta ignorerades och prioriterades inte och det 

fanns en uppfattning hos sjuksköterskorna att smärta efter operation var normalt. Andra 

faktorer som spelade in var att sjuksköterskorna prioriterade omvårdnad och 

övervakning av vitala parametrar mer än patienternas smärta. Manias et al. (2004) 

undersökte hur sjuksköterskor bedömde patienternas postoperativa smärta. Resultatet 

visade att det mest förekommande var att sjuksköterskorna frågade patienterna enkla 

frågor. Ett mindre antal använde sig av VAS- skalan, ett fåtal använde sig av VAS- 

skalan och samtidigt bad om att få en beskrivning av patienternas smärta. En möjlig 

förklaring varför dokumentationen var bristfällig i den aktuella studien kan vara att 

sjuksköterskorna frågade patienterna enkla frågor om smärta och bad inte patienterna 

skatta sin smärta med hjälp av VAS eller NRS. Vid skattning med hjälp av VAS eller 

NRS får sjuksköterskorna en siffra på hur ont patienterna har. Om patienterna inte 

uppger någon siffra har sjuksköterskorna ingen siffra att dokumentera. 
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Slutsats 

Studiens resultat visar att två timmar efter extubering skattade majoriteten av 

patienterna sin smärta till VAS > 3 vid djupandning eller hosta efter hjärtkirurgi med 

median sternotomi. Hur patienterna skattade sin smärta under det första postoperativa 

dygnet är det svårt att uttala sig om eftersom dokumentationen varierade från journal 

till journal. Detta kan tyda på att dokumentationen av patienters smärta eventuellt inte 

prioriteras och att den postoperativa smärtbehandlingen inte var tillräcklig.  

 

Klinisk betydelse 

Eftersom otillräcklig behandling av smärta kan leda till komplikationer är det av klinisk 

betydelse att fokusera på smärta efter hjärtkirurgi och optimera behandlingen av 

postoperativ smärta. Resultatet visar att det finns utrymme för förbättringar av 

smärtbehandling och dess dokumentation med exempelvis utbildning i ämnet smärta. 

 

Förslag på vidare forskning/utveckling 

Denna studie kan ligga till grund för att undersöka en större population och därmed få 

en vetenskaplig signifikans samt möjlighet till att generalisera resultatet. Det skulle 

även vara intressant att ta reda på hur faktorer som exempelvis premedicinering och 

perioperativ smärtlindring påverkar patienters smärtskattning postoperativt. 
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BILAGOR 

Bilaga 1. Deltagarinformation skapad av författarna: Elinor Johansson 

och Martina Nelson. 

 
 

Deltagarinformation  

Vi är studenter på specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot intensivvård 

vid Röda Korsets Högskola i Stockholm. I utbildningen ingår det att genomföra ett 

examensarbete inom huvudämnet i form av en uppsats om 15 högskolepoäng. 

Vi är intresserade av att undersöka hur patienter skattar sin smärta det första dygnet 

efter en hjärtoperation. Vi ber här med om din tillåtelse att under din vistelse på 

intensivvårdsavdelningen få ta del av din övervakningsjournal från intensivvården. 

Dina svar kommer att behandlas anonymt och redovisas i en form där inga enskilda 

deltagare kan identifieras. 

Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst och utan förklaring avbryta ditt 

deltagande. Om du väljer att inte delta eller om du beslutar dig för att avbryta kommer 

detta inte att påverka ditt framtida omhändertagande.  

Resultaten i denna undersökning kommer att ge kunskap som kan bidra till ett förbättrat 

patientomhändertagande.  

Om du önskar ytterligare information angående denna undersökning kan du vända dig 

till någon av oss. 

  

Studentens namn: Elinor Johansson Studentens namn: Martina Nelson 

E-post: elinor.johansson@  E-post: martina.nelsson@   

 

 

 

Härmed godkänner jag att ovanstående studenter får tillgång till min 

övervakningsjournal. 
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Bilaga 2. Enkät skapat av författarna: Elinor Johansson och Martina 

Nelson. 

 

 

Examensarbete 

I samband med vårt examensarbete i intensivvård behöver vi din hjälp med att 

genomföra en del av datainsamlingen. Syftet med studien är att undersöka hur 

patienterna skattar sin smärta efter en hjärtoperation med sternotomi. Vi kommer att 

hämta information från övervakningsjournalen (Clinisoft) men skulle vilja få ett 

mätvärde vid samma tidpunkt för varje patient.  

Vi vill att du 2 timmar efter extubation gör följande:  

1) Fråga patienten hur ont han/hon har i vila, där 10 är värst tänkbara 

smärta och 0 är ingen smärta alls. 

2) Be patienten ta ett djupt andetag alternativt hosta och sedan upprepa 

frågan. 

3) Dokumentera värdet i Clinisoft och nedanför. 

 

VAS 2 timmar efter extubation i vila:____________________________ 

VAS 2 timmar efter extubation vid djupandning/hosta:______________ 
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