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sammanfattning
Smärta är det vanligaste postoperativa besväret 
efter operativt avlägsnande av visdomständer. 
Syftet med denna studie var att undersöka hur 
den postoperativa smärtbehandlingen hanteras i 
dag på olika käkkirurgiska kliniker.

Två olika enkäter skickades ut till åtta käk-
kirurgiska kliniker i mellan- och södra Sverige. 
Enkäterna var riktade både till käkkirurger och 
till tandsköterskor och bestod av frågor om hur 
postoperativ smärtbehandling efter visdoms-
tandskirurgi hanteras. 

På en utav de käkkirurgiska klinikerna fick pa-
tienter som nyligen opererats en enkät med sig 
hem för att under de fem följande dagarna skatta 
sin smärtintensitet på en visuell analog skala 
(vas) samt svara på olika frågor som berörde den 
postoperativa smärtbehandlingen. 

På samma klinik registrerades antal inkom-
mande samtal från patienter med postoperativ 
smärta under tre månader som ett mått på beho-
vet av ytterligare postoperativ information. 

Det inkom svar från samtliga kliniker. Den 
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postoperativa informationen ges nästan alltid 
både skriftligt och muntligt och av både kirurger 
och sköterskor. Information om blödning, smär-
ta och svullnad samt kost var de mest vanliga 
uppgifterna som gavs men även kontaktuppgif-
ter, information om oral hygien, gapsvårigheter 
och hur analgetika skulle tas nämndes. 

På frågan vad orsakerna var till varför patien-
ter hör av sig för postoperativ smärta, svarade 
både kirurger och sköterskor att patienterna 
inte följer anvisningar, att de är oroliga, att de 
får otillräcklig information eller att kommuni-
kationsproblem föreligger. På frågan om varför 
specifika preparat rekommenderas var både skö-
terskor och kirurger eniga om att erfarenheter 
och riktlinjer styrde. En stor variation av anal-
getikaförskrivning förelåg. Orsakerna till den 
stora variationen verkar bero på att kirurgerna 
har olikartade erfarenheter av olika smärtstil-
lande läkemedel. På de flesta kliniker, men inte 
alla, framkom det att det finns utarbetade riktlin-
jer, men inte skriftligt, om hur den postoperativa 
smärtbehandlingen ska utföras. Vid en tredjedel 
av klinikerna uppgav man att analgetika ges pro-
fylaktiskt. 

Som förstahandsanalgetika rekommenderas 
oftast ibuprofen. »Erfarenhet«, »god effekt«, 
»rutin« och »följt riktlinjer« var i nämnd ordning 
orsakerna till att specifika analgetika valdes. 

På frågan hur många gånger en nyopererad 
patient tog kontakt med kliniken efteråt svarade 
46 procent av kirurgerna att de hörde av sig en 
gång eller flera och 56 procent av sköterskorna 
tre gånger eller flera per månad. Anledningen 
till att patienter hörde av sig efter operationen 
var enligt kirurgerna främst att patienterna inte 
fått tillräcklig information och var oroliga, infek-
tion/alveolit eller att ordinationen eller intaget 
av analgetika varit för litet. På samma fråga sva-
rade sköterskorna att de flesta samtalen som kom 
till kliniken handlade om att patienter inte följt 
de postoperativa anvisningarna.

Svarsfrekvensen på patientenkäten var 80 pro-
cent (12 av 15). Patienternas smärtskattning post-
operativt visade att de hade som mest värk dagen 
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SAMMANFATTAT Det är viktigt att ha 
tydliga, helst skriftliga, riktlinjer för hur 
postoperativ smärtbehandling i samband 
med visdomstandskirurgi ska genomföras. 
Men det varierar mycket mellan olika 
behandlare hur den postoperativa 
informationen ges och vad den består av, 
visar denna studie. 

»En stor variation av analgetikaförskrivning förelåg. 
Orsakerna till den stora variationen verkar bero på att 
kirurgerna har olikartade erfarenheter av olika smärt
stillande läkemedel.«
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efter operation och att smärtan sakta avklingade. 
Efter fem dagar hade smärtan klingat av (vas 2 
eller mindre) hos hälften av patienterna.

Antalet telefonsamtal från nyopererade pa-
tienter med postoperativ smärta registrerades 
under en tremånadersperiod. Under tidsperio-
den utfördes 41 visdomstandsoperationer och 
15 patienter (36 procent) ringde till kliniken på 
grund av postoperativa besvär. 

Det varierar mycket mellan olika behandlare 
både inom samma klinik och mellan kliniker hur 
postoperativ information ges och vad den består 
av. Det finns inte några gemensamma riktlinjer. 
Hälften av patienterna hade fortfarande värk ef-
ter fem dagar. En hög andel patienter hör av sig 
till klinikerna på grund av postoperativ smärta. 
Patienten som inte får adekvat smärtlindring 
kommer åter kontakta klinikerna för att få hjälp. 
Det medför högre belastning på personalen än 
nödvändigt vilket leder till längre vårdköer. I för-
längningen kostar det samhället mer pengar och 
framför allt patienten onödigt lidande. 

Gemensamma riktlinjer bör arbetas fram för 
bättre och tydligare postoperativ information 
till patienterna angående postoperativ smärta. 
Rekommendationer bör vara baserade på veten-
skaplig evidens. 

inledning
Patienter som behandlas kirurgiskt för sym-
tomgivande retinerade visdomständer får varie-
rande grad av smärta och svullnad med gap- och 
tuggsvårigheter som följd [1]. Smärta har visat 
sig vara det vanligaste postoperativa besväret 
[2]. Smärtans svårighetsgrad kan associeras med 
ingreppets omfattning. I en studie har man visat 
att de fall då mycket ben avlägsnas och lambå 
fälls upp ger svårare postoperativ smärta än in-
grepp som enbart sker med tång [3]. En studie 
om postoperativ smärta efter operativt avlägs-
nande av visdomständer visar på att smärtan är 
som mest intensiv under de första tre dygnen [4]. 
En annan studie visar på att smärta kan variera 
mycket mellan patienter. I studien fann man att 
två patienter uppfattade smärtan som mest in-
tensiv första dagen efter ingreppet och en tredje 
hade mest ont dag tre [5]. 

Hur människor upplever smärta varierar 
mycket och det är många faktorer som spelar in 
hur den upplevs. Därför kan det vara svårt att be-

döma svårighetsgraden av den subjektiva post-
operativa smärtan. Postoperativ information och 
smärtlindrande läkemedel är två mycket viktiga 
delar av behandlingen och rutiner kring detta 
kan variera mellan olika kliniker. 

Syftet med denna studie var att undersöka hur 
den postoperativa smärtbehandlingen hanteras i 
dag på olika käkkirurgiska kliniker. 

material och metoder
I. Enkät till kirurg och sköterska 
Två olika enkäter skickades ut till åtta käkki-
rurgiska kliniker i Stockholm, Göteborg, Borås, 

»Patienten som inte får adekvat 
smärtlindring kommer åter kontakta 
klinikerna för att få hjälp. … I för
längningen kostar det samhället mer 
pengar och framför allt patienten 
onödigt lidande.« 
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Patientenkät

Man/Kvinna   (ringa in)

Fråga 1–4 kan svaras på direkt efter operationen

1. Har du fått information att smärta kan uppstå efter din operation? 

2. Hur har informationen givits? Muntligt och/eller skriftligt?

3. Har du fått information om hur du kan lindra den uppkomna smärtan?

4. Har käkkirurgen/sköterskan rekommenderat dig att ta några värktabletter 
efter operationen? 
(ex: Ja, Nej eller Vid behov)

5. Om ja, vad heter värktabletten? Vilken dos samt hur ofta skall du ta 
tabletten? 
(ex: Citodon, Alvedon, Ipren. Dos: ex 500 mg. Hur ofta ex: 2 ggr/dag)

6. Upplever du att de smärtlindrande värktabletterna som du blev 
rekommenderad att ta var tillräckligt? 
(Ja = hade ingen smärta efteråt eller Nej = hade smärta efteråt)

7. Anser du att den skriftliga informationen du fi ck med dig hem har varit 
användbar?

Uppskatta på en skala (0–10) hur ont du har haft de närmaste dagarna efter din 
operation. 
0 = Ingen smärta, 10 = Värsta tänkbara smärta. Sätt kryss på linjen där siffran 
motsvarar den upplevda smärtan.

Tagit värktablett? Nej       Ja  

Om ja: Vilken sort samt hur många? 
(ex: Alvedon 500 mg, 4 tabletter) 

Figur iii

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Enkät till sköterska

1. Man/kvinna

2. Antal år i yrket?

3. Vem ger den postoperativa informationen på er klinik?

4. Vad innehåller den postoperativa informationen som 
ges till patienterna?

5. På vilket sätt erhåller patienten den postoperativa 
informationen?

6. Finns det givna riktlinjer på er klinik för hur 
postoperativ smärta ska behandlas vid operativt 
avlägsnande av visdomständer?

7. Har Du fått någon utbildning i postoperativ 
smärtbehandling?

8. Anser Du att dina kunskaper inom området är 
tillräckliga?

9. Vet Du vilket/vilka de vanligaste läkemedlen är 
som ordineras efter operativt avlägsnande av 
visdomständer?

10. Vad grundar sig dessa ordinationer på? 

11. Hur ofta händer det att patienter hör av sig för 
postoperativ smärta efter operativt avlägsnande av 
visdomständer? 

12. Om ja på förra frågan, vilken är den vanligaste 
orsaken? 

Figur i

Enkät till käkkirurg

1. Man/kvinna

2. Antal år i yrket?

3. I genomsnitt, hur många 
visdomstandsoperationer gör Du varje månad?

4. Vem ger den postoperativa informationen på er 
klinik?

5. Vad innehåller den postoperativa informationen 
som ges till patienterna?

6. På vilket sätt erhåller patienten den 
postoperativa informationen?

7. Finns det givna riktlinjer på er klinik för hur 
postoperativ smärta ska behandlas vid operativt 
avlägsnande av visdomständer?

8. Om ja på förra frågan, följer Du dessa?

9. Brukar Du ordinera profylaktisk smärtlindring 
till patienterna innan operationen utförs? Om ja 
på förra frågan, vilket preparat och vilken dos?

10. Vilket/vilka är de vanligaste smärtlindrande 
preparaten Du ordinerar till fullt friska patienter 
postoperativt? Varför just dessa?

11. Hur ofta händer det att patienten hör av sig till 
kliniken på nytt efter genomförd operation på 
grund av postoperativ smärta?

12. Varför tror Du patienterna hör av sig på nytt?

13. Om patienterna hör av sig till kliniken på nytt för 
smärta, vad brukar då patienten uppmanas att 
göra?

14. Vad ordinerar Du för preparat om den initiala 
smärtbehandlingen visar sig inte vara 
tillräcklig?

Figur ii

Malmö och Lund (figur i–ii). Enkäterna som var 
riktade både till käkkirurger och tandsköterskor 
bestod av frågor om hur postoperativ smärtbe-
handling efter visdomstandskirurgi utförs. 

Käkkirurger fick svara på en enkät med 14 
kortsvarsfrågor och sköterskor svarade på 12 
kortsvarsfrågor angående postoperativ smärtbe-
handling. Samtliga frågor besvarades anonymt 
och deltagandet i studien var frivilligt.

II. Enkät till patient
På en utav de käkkirurgiska klinikerna fick pa-
tienterna som opererats under perioden januari–
mars 2010 en enkät med tio frågor som berörde 
den postoperativa smärtbehandlingen (figur iii). 
De skulle också under de fem följande dagarna 
skatta sin smärtintensitet på en vas-skala grade-
rad från 0 till 10 där 0 är ingen smärta alls och 10 
värsta tänkbara smärta.

III. Samtal till kliniken 
efter visdomstandsoperation
På samma klinik registrerades antal inkom-
mande samtal från patienter med postoperativ 
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Figur iV a. Riktlinjer för postoperativ 
smärtbehandling på kliniken (kirurg)

■ Har riktlinjer
■ Har inte riktlinjer

■ 1M1
■ 2M1
■ 3M1
■ 4M1
■ 2M2
■ 3M2
■ 4M2

60 %

40 %

Figur iV b. Riktlinjer för postoperativ 
smärtlindring på kliniken (sköterska)
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Figur iV a–b
På frågan om det finns riktlinjer på kliniken för hur 
den postoperativa smärtbehandlingen ska genom-
föras efter visdomstandskirurgi svarade 40 procent 
av kirurgerna och 90 procent av sköterskorna att det 
finns.

■ Har riktlinjer
■ Har inte riktlinjer

Figur V a. Vem ger den postoperativa informationen? 
(kirurg)

Figur V b. Vem ger den postoperativa informationen? 
(sköterska)
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Figur V a–b
På frågan vem som ger den postoperativa informationen till 
patienterna efter visdomstandskirurgi svarade 49 procent av 
kirurgerna och 36 procent av sköterskorna att det var kirur-
gerna som informerar patienterna. 20 procent av kirurgerna 

smärta efter visdomstandsoperation under må-
naderna oktober–december 2009. Dessa samtal 
betecknades som ett mått på behovet av ytterli-
gare postoperativ information. 

resultat 
I. Enkät till kirurg och sköterska  
Det inkom svar från alla åtta kliniker, samman-
lagt 35 kirurger och 23 tandsköterskor. På frågan 
om det fanns riktlinjer på kliniken svarade 14 av 
35 kirurger och 20 av 22 (1 svarade inte) av skö-
terskorna att det fanns riktlinjer (figur iv a–b). 
Kirurgerna fick svara på vem som gav den post-
operativa informationen, 49 procent svarade att 
det alltid var kirurgen och 20 procent alltid skö-
terskan. Sköterskorna svarade på samma fråga, 
36 procent svarade alltid kirurgen och 32 procent 
alltid sköterskan (figur v a–b). 

Kirurgerna svarade på vilken postoperativ in-
formation som gavs till patienten, det var främst 
om smärta och analgetika, blödning och svull-
nad men även kost. Sköterskorna svarade att de 
främst gav information om smärta och analgetika 
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och 32 procent av sköterskorna svarade att det var sköterskorna 
som gav informationen till patienterna. Y-axeln anger antalet 
svar som kirurger respektive sköterskor gav.
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men även om hygien, kost och kontaktinforma-
tion (figur vi a–b). 

På frågan hur många gånger patienterna tog 
kontakt med den opererande kliniken per månad 
på grund av postoperativ smärta svarade 31 pro-
cent (11 stycken) av kirurgerna att de aldrig hörde 
av sig, 29 procent (10 stycken) att de hörde av sig 
1 gång/månad, 17 procent (6 stycken) svarade 2–5 
gånger/månad och 23 procent (8 stycken) sva-
rade att de inte visste. 22 procent (5 stycken) av 
sköterskorna svarade att inga patienter hörde av 
sig, 26 procent (6 stycken) svarade att de hörde 
av sig 3 gånger, 17 procent (4 stycken) 8 gånger, 

Figur Vi a. Postoperativt informeras patienterna om … 
(kirurg)

Figur Vi b. Postoperativt informeras patienterna om … 
(sköterska)

Figur Vi a–b
På frågan vilken typ av postoperativ information som ges till 
patienterna efter visdomstandskirurgi visade det sig att ki-
rurgerna gav en information som var mer medicinskt inriktad 

medan sköterskorna gav information som mer rörde den dagli-
ga skötseln. Y-axeln anger antalet svar som kirurger respektive 
sköterskor gav.

■ smärta
■ svullnad/hematom
■ hygienrutiner
■ kost
■ kontaktinfo
■ blödning
■ infektionsinfo/risk
■ gap-/sväljsvårigheter
■ analgetika och dosering
■ huvud i högläge
■ vila/ingen fysisk aktivitet
■ klorhexidinsköljning
■ ej röka/snusa

13 procent (3 stycken) 30 gånger/månad och 22 
procent visste inte. På frågan vad orsakerna var 
till varför patienter hörde av sig för postopera-
tiv smärta svarade både kirurger och sköterskor, 
att den vanligaste orsaken var att patienterna 
inte följer anvisningar, att de är oroliga, att de 
får otillräcklig information eller att kommunika-
tionsproblem förelåg. En stor del av kirurgerna 
uppgav även infektion och alveolit som orsak. På 
frågan om varför specifika preparat rekommen-
deras var både sköterskor och kirurger eniga om 
att erfarenheter och riktlinjer styrde. 

En stor variation av analgetikaförskrivning 
förelåg. »Erfarenhet«, »god effekt«, »rutin« 
och »följt riktlinjer« var i nämnd ordning orsa-
kerna till att specifika analgetika valdes. Som 
förstahandsanalgetika rekommenderas oftast 
ibuprofen (400 mg/600 mg). De näst vanligaste 
alternativen är ibuprofen i kombination med 
paracetamol (500 mg eller 1 000 mg) eller Cito-
don® (kodein 30 mg/paracetamol 500 mg). 37 
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» … kirurger och sköterskor ger i stort sett lika infor
mation, dock skiljer det sig åt en aning. Kirurgerna in
formerar mer om de medicinska postoperativa besvären 
och sköterskorna mer om den dagliga skötseln.« 
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procent av kirurgerna uppgav att analgetika ges 
profylaktiskt till patienterna. 

II. Enkät till patient
Svarsfrekvensen på patientenkäterna var 80 
procent (12 av 15 stycken). På frågan om den 
skriftliga postoperativa informationen varit an-
vändbar svarade 67 procent (8 av 12 patienter) 
att informationen varit användbar (figur vii). 83 
procent uppgav att de blev rekommenderade att 
ta smärtlindrande tabletter efter operationen. 
Lika stor procentdel, 83 procent, uppgav att de 
rekommenderade smärtlindrande preparaten 
hade effekt på smärtan.

Patienternas smärtskattning postoperativt vi-
sade att de hade som mest värk dagen efter ope-
ration och att smärtan sakta avklingade. Efter 
fem dagar hade smärtan klingat av (vas 2 eller 
mindre) hos hälften av patienterna (figur viii). 

III. Samtal till kliniken efter operation
Antalet telefonsamtal från patienter som genom-
gått ett operativt avlägsnande av visdomständer 
varierade. Under den tidsperiod som registre-
ringen pågick, tre månader, utfördes 41 visdoms-
tandsoperationer och 15 patienter (36 procent) 
ringde till kliniken på grund av postoperativa 
besvär. 

diskussion
Kirurger och sköterskor visade sig ha olika upp-
fattningar om huruvida det finns riktlinjer för 
hur den postoperativa smärtbehandlingen ska 
utföras och vad den ska innehålla. Sköterskorna 
är mer säkra på att det finns riktlinjer medan 
kirurgerna inte är lika säkra. Anledningen till 
skillnader i sköterskornas och kirurgernas upp-
fattning kan ligga i att kirurgerna följer rådande 
praxis. Detta gör att kirurgen slentrianmässigt 
hanterar den postoperativa smärtlindringen. 
Rådande praxis stämmer inte alltid överens med 
evidensbaserade riktlinjer. Rohlin et al [6] har 
påtalat svårigheterna i att få rådande vetenskap-
lig evidens att verka som praxis. Det krävs en 
noggrann strategi för att införa den kunskapen.

Det fanns meningsskiljaktigheter mellan yr-
keskategorierna om vem som ger den postope-
rativa informationen. Sköterskorna ansåg att de 
ger postoperativ information lika ofta som kirur-
gerna, samtidigt som kirurgerna svarade att det 
oftast var de som gav postoperativ information. 
Vad skillnaden beror på kan ligga i att kirurgen 
har sämre uppsikt över vad sköterskorna verk-
ligen gör och vice versa. Sköterskorna pratar of-
tast längre tid med patienten efteråt, de dröjer sig 
kvar och följer patienten ut från behandlingen 
medan kirurgen avlägsnar sig för att skriva re-
cept eller journal. Det framkom att kirurger och 
sköterskor ger i stort sett lika information, dock 
skiljer det sig åt en aning. Kirurgerna informerar 
mer om de medicinska postoperativa besvären 
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Figur Viii
Patienterna fick efter en visdomstandsoperation med sig en enkät hem 
där frågor skulle besvaras och en smärtskattning utföras på en visuell 
analog skala (VAs) upp till fem dagar efter operationen. Det visade sig att 
hälften av patienterna fortfarande skattade smärtan till över VAs 2.

Figur Vii
På frågan om den skriftliga postoperativa informationen varit användbar 
efter visdomstandskirurgi svarade övervägande delen av patienterna 
att informationen varit användbar. Y-axeln anger antalet patienter som 
svarade på patientenkäten.
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Figur Vii. Har den skriftliga informationen varit användbar? (patient)
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Figur Viii. Smärtintensitet 1–5 dagar efter operationen
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och sköterskorna mer om den dagliga skötseln. 
På frågan hur många gånger per månad som en 
patient ringer kliniken för att inhämta mer post-
operativ information angav sköterskor en högre 
frekvens än vad kirurgerna gjorde. Det kan bero 
på att det är sköterskorna som i högre grad tar 
emot dessa samtal och därför har bättre kontroll 
över hur många patienter som ringer.
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Stor variation förelåg om vilka preparat som 
förskrivs för postoperativ smärtlindring. Orsa-
kerna till den stora variationen kan bero på att ki-
rurgerna har olika erfarenheter av smärtstillande 
läkemedel. Det vanligaste preparatet som ges är 
ibuprofen, ett nsaid-preparat med både smärt-
lindrande och antiinflammatorisk effekt. En stu-
die gjord i Manchester (Storbritannien), visar 
på att paracetamol minskar smärta signifikant 
efter visdomstandsoperation i jämförelse med 
placebo. Den visade också att ju större dos som 
gavs (upp till 1 000 mg), desto bättre var effekten. 
Biverkningar av läkemedlet var ovanliga. Därför 
konkluderas att paracetamol är ett säkert analge-
tikum att använda efter visdomstands-operation 
[7]. I en annan studie påvisades att ibuprofen 
hade en signifikant större smärtreducerande ef-
fekt 0–6 timmar efter visdomstandsextraktion 
jämfört med paracetamol. Patienterna som fick 
ibuprofen upplevde även att smärtan interfere-
rade mindre i samband med dagliga aktiviteter 
så som att tugga och gapa jämfört med de patien-
ter som fick paracetamol [8, 9]. Detta beror tro-
ligen på den antiinflammatoriska effekten som 
ibuprofen har. I en annan studie jämfördes den 
smärtreducerande effekten av paracetamol och 
ibuprofen i kombination samt var och en för sig 
24 timmar efter oralkirurgi [10]. Resultatet i den-
na studie visade att kombinationen paracetamol 
och ibuprofen hade större smärthämmande ef-
fekt på postoperativ smärta jämfört med enbart 
paracetamol eller enbart ibuprofen. 

På frågan varför kirurger rekommenderar just 
de valda preparaten anges erfarenhet men även 
rutin och att de ger bra effekt. På frågorna vad 
erfarenheterna bygger på och vilka riktlinjer 
som finns svarade vissa kirurger att de har lokala 
riktlinjer tillsammans med sjukhusvården och 
andra att de har diskuterat fram riktlinjer inom 
kliniken. Trots detta förekom en stor variation 
i analgetikaförskrivningen. Liknande problem 
har påvisats i en studie av Ellervall et al [11] där 
tandläkare blev tillfrågade hur säkra de var i sina 
beslut om antibiotikaprofylax. Tandläkarna hade 
hög säkerhet i sina beslut oavsett om dessa var i 
enlighet med rekommendationer eller inte. Den 
situationen är inte optimal utan bör förbättras, 
men potentiella hinder finns eftersom tandläkar-
na är så säkra i sina beslut och det kan då leda till 
överskattade och felaktiga bedömningar enligt 
Ellervall. Angående riktlinjer har det visat sig i 
en enkätundersökning om rutiner för antibioti-
kaprofylax vid käkkirurgiska kliniker i Sverige 
att samtliga (48 stycken) använde sig av antibioti-
kaprofylax men endast knappt hälften (20 styck-
en) hade skriftliga riktlinjer (sbu-rapport) [12].

En relativt hög andel kirurger, 37 procent, an-
gav att de ger smärtlindring profylaktiskt. Teo-
rin bakom profylaktisk smärtbehandling är att 
smärtimpulstrafiken är dämpad när det inflam-
matoriska svaret på kirurgi startar. Det finns stu-

dier som visar på att preoperativt intag av para-
cetamol, nsaid eller morfinderivat ökar tiden för 
smärtdebut efter operationen jämfört med pla-
cebo, mindre analgetika behöver ges postopera-
tivt [13, 14]. En kombination av perifert verkande 
analgetika (paracetamol eller nsaid) och cen-
tralt verkande analgetika (opiater) är att föredra 
då smärtan angrips från flera olika håll och den 
smärtlindrande effekten potentieras. De centralt 
verkande analgetika aktiveras via centrala recep-
torer och de perifert verkande analgetika häm-
mar prostaglandinsyntesen. Prostaglandiner 
frisätts vid inflammation och bidrar till svullnad 
och smärta i vävnaden. 

Svarsfrekvensen på patientenkäten var hög. 
Det framkom att inte alla patienter blev rekom-
menderade att inta analgetika efter operationen 
utan bara vid behov. Det är viktigt att alltid re-
kommendera patienten att inta smärtlindrande 
preparat för att hindra att smärtan debuterar. 
Det är mycket svårare att kupera pågående smär-
ta än att smärtan hindras från att sätta i gång. Det 
har visats i en studie att det är lämpligt att initialt 
ge maxdos av analgetika för att få full effekt av 
analgetika och på så sätt kan smärtgenombrott 
undvikas [7]. Det sparar tid och pengar för både 
behandlare och patient men framför allt onödigt 
lidande för patienten. En övervägande andel pa-
tienter uppgav att den rekommenderade anal-
getikadosen hade effekt på smärtan. Vad som 
är förvånande är att hälften av patienterna ändå 
hade värk fem dagar efter operationen. Detta 
kan bero på att patienterna antingen börjar med 
analgetika för sent, att de upphör med tabletter-
na för tidigt eller att de intar analgetika spora-
diskt. Postoperativ smärta som inte avklingar el-
ler upphör kan komma att spridas till omgivande 
vävnader. Patienter som söker för långvarig och 
oklar smärta har oftast värk från ett större om-
råde än det ursprungliga och det medför att det 
är svårare att ställa korrekt diagnos. En sbu-rap-
port om smärta och smärtbehandlingar tar upp 
detta problem [15]. Vidare sammanfattas det i en 
översiktsartikel om postoperativ smärta att pro-
fylaktisk smärtbehandling är att föredra. Det är 
inte tillräckligt att sätta in smärtdämpande pre-
parat i samband med kirurgi utan behandling bör 
sättas in när symtomen börjar utvecklas, det vill 
säga innan operationen [16]. 

På frågan om orsaker till att patienter hör av sig 
till kliniken på grund av postoperativ smärta var 
resultaten mer eniga mellan yrkeskategorierna. 
Både kirurger och sköterskor framhöll att de 
vanligaste orsakerna till att patienterna åter hör 
av sig är att patienterna inte följer anvisningar, 
är oroliga, får otillräcklig information eller att 
kommunikationsproblem förekommer. Andra 
vanliga orsaker är att patienter drabbats av in-
fektion eller inte fått tillräckligt med analgetika. 
Att mycket oroliga patienter får mer postoperativ 
smärta efter ett operativt avlägsnande av en vis-

»Det fram
kom att inte 
alla patienter 
blev rekom
menderade 
att inta anal
getika efter 
operationen 
utan bara vid 
behov.«
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Ett stort tack riktas 
till alla de kirurger, 
sköterskor och patienter 
som medverkat i studien.

domstand har visats i en studie från Spanien [17]. 
Det uppmärksammades även i studien att för 
patienter som var oroliga hade operationstiden 
varit lång och de hade i större utsträckning fått 
trismus efter ingreppet. 

En förvånande hög andel patienter ringde 
in till kliniken efter operationen, närmare 40 
procent, för att få postoperativa råd angående 
smärta. Trots att både kirurger och sköterskor 
gett råd skriftligt och muntligt fanns det tydliga 
behov av mer information. En trolig orsak är att 
patienterna inte är mottagliga för goda råd direkt 
efter operation då de ofta är nervösa och stres-
sade över behandlingen. En annan orsak kan vara 
att otydliga råd ges när de kommer från två håll, 
kirurg och sköterska. Ytterligare orsak kan vara 
att de faktiskt inte följer de råd de fått eller att 
de inte tar de smärtlindrande läkemedel de har 
blivit ordinerade. 

konklusion
n	 Mindre än hälften av alla kirurger och nästan 

alla sköterskor rapporterade att de hade givna 
riktlinjer för postoperativ smärtbehandling på 
sin klinik.

n		 Det finns olika uppfattningar bland kirurger 
och sköterskor om hur ofta patienter tar kon-
takt efter en operation. De är dock ense om 
varför patienten tar kontakt. 

n		 Den vanligaste orsaken till att patienter tar 
kontakt är att de har ont och är oroliga.

n		 Det förelåg en stor variation i analgetikaför-
skrivningen både inom samma klinik men ock-
så mellan klinikerna. Det vanligaste preparatet 
som förskrivs är ibuprofen.

n	 En övervägande del av patienterna tyckte att 
det smärtlindrande preparatet som rekom-
menderats hjälpte mot smärtan. Dock kvar-
stod smärtan hos hälften av patienterna fem 
dagar efter operation.

n	 Mer än en tredjedel av patienterna ringde efter 
operationen för att de ville ha hjälp med främst 
smärta. 

slutsats om klinisk relevans
Det är viktigt att ha tydliga, helst skriftliga, rikt-
linjer för hur den postoperativa smärtbehand-
lingen ska genomföras. Rekommendationer bör 
vara baserade på vetenskaplig evidens. 

Patienter som inte får adekvat smärtlindring 
kommer troligen att åter kontakta kliniken. Det-
ta leder till att personalen behöver lägga ner ex-
tra tid på patienten vilket på sikt kostar samhället 
mer pengar men framför allt orsakar patienten 
onödigt lidande. 

Tidigare studier visar att bästa effekt av smärt-
lindrande preparat uppnås om maxdos ges initi-
alt för att undvika ett smärtgenombrott. Profy-
laktisk dos av analgetika rekommenderas för att 
så tidigt som möjligt hindra inflammationspro-
cessen som uppstår vid kirurgi. 

»Tidigare studier visar att bästa effekt av 
smärtlindrande preparat uppnås om maxdos ges  
initialt för att undvika ett smärtgenombrott.«


