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Medicinsk kommentar

❙ ❙ Trots ökade kunskaper om smärtfysiologi och vidareut-
veckling av olika behandlingsmetoder visar upprepade studi-
er att ett stort antal patienter lider av medelsvår till svår smär-
ta efter kirurgi [1]. I Sverige utförs cirka en halv miljon kirur-
giska ingrepp per år. Aktuella nationella data saknas, men det
finns inget som talar för att förhållandet är annorlunda här. Sett
ur ett historiskt perspektiv har behandling av postoperativ
smärta givits låg prioritet av både kirurger och anestesiologer.
Detta har i sin tur resulterat i att många patienter accepterat
smärta som en ofrånkomlig del av sina postoperativa upplevel-
ser. Effektiva smärtbehandlingsmetoder finns tillgängliga
överallt. Det är allmänt accepterat att problemet inte beror på
val av läkemedel eller behandlingsmetoder utan i stället på av-
saknad av en bra organisation för smärtbehandling på vårdav-
delning. Enligt tradition har varken läkare eller sjuksköterskor
hållits ansvariga för otillräcklig smärtbehandling.

Flera internationella smärtföreningar rekommenderar att
smärta ska synliggöras genom dokumentation i patientjour-
nalen. Vid avsaknad av formell, dokumenterad smärtskatt-
ning kommer många läkare och sjuksköterskor även fortsätt-
ningsvis att vara av den åsikten att patienter som inte själv-
mant rapporterar smärta inte heller har ont. Det är därför av
största vikt att en övre gräns för högsta acceptabla smärtinten-
sitet definieras (vanligtvis 3 på en 10-gradig skala) och lika-
så att smärtintensitet rutinmässigt dokumenteras både före
och efter behandling. Dokumentation av detta slag möjliggör
sammanställning, och därmed förbättring, av den smärtbe-
handling som ges. 

Utbildningsprogram för sjuksköterskor ger bättre smärtvård
Ravaud och medarbetare har i en studie utvärderat hur sjuk-
sköterskors smärtdokumentation påverkades av en interven-
tion i form av ett utbildningsprogram inkluderande skattning
och dokumentation av smärta [2]. Ytterligare ett syfte var att
kartlägga hur interventionen påverkade behandlingen av
postoperativ smärta. Studien inkluderade två tidsintervall på
tre månader vardera: en observationsstudie (period 1) följd av
en intervention (period 2). Sammanlagt randomiserades sex
vårdavdelningar till en interventionsgrupp och en kontroll-
grupp. Totalt inkluderades 2 278 patienter. 

I interventionsgruppen påvisades en signifikant förbätt-
ring beträffande andel patienter som smärtskattades samt an-
talet smärtskattningstillfällen per patient och dag. En signifi-
kant lägre smärtintensitet uppmättes på interventionsavdel-
ningarna under period 2. Dessa resultat talar för att patienter
som genomgått omfattande kirurgi och kan förmodas upple-
va smärta drar nytta av frekventa smärtskattningskontroller. I
interventionsgruppen påvisades vidare en signifikant minsk-

ning i smärtintensitet skattad 48 timmar efter ingreppet jäm-
fört med kontrollgruppen. Således rekommenderar Ravaud
och medarbetare implementering av ett utbildningsprogram
för sjuksköterskor och läkare kombinerat med standardisera-
de protokoll för analgetikatillförsel.

Dessa resultat överensstämmer med erfarenheter från Uni-
versitetssjukhuset i Örebro där det sedan 1991 finns en sjukhus-
övergripande »akutsmärtservice«. Strikta rutiner för behand-
ling, skattning och dokumentation av smärta tillsammans med
personalundervisning samt uppföljning och utvärdering av
verksamheten är centrala delar i organisationen. Denna modell
har implementerats vid olika center både inom och utanför
Sverige [3]. Den ligger även till grund för flertalet av rekom-
mendationerna i 2001 års riktlinjer från Medicinska kvalitets-
rådet angående behandling av postoperativ smärta [4]. 

*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.
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Postoperativ smärtvård måste bli bättre
Med formell smärtskattning blir det tydligt om patienten har ont

ammanfattatS

Implementering av ett utbildningsprogram förbättra-
de signifikant skattning och dokumentation av post-
operativ smärta. 

Sådana utbildningsinsatser kan starkt rekommende-
ras. De lägger grund för en effektiv smärtvård och bör
kopplas till rutiner där läkare och sjuksköterskor sam-
arbetar kring olika behandlingsmetoder. 

Postoperativ smärtbehandling integrerad i ett kirur-
giskt vårdprogram kan förbättra den postoperativa
rehabiliteringen och därmed utfallet för patienten. 


