
 

 

RESULTAT 
Definitionen av dålig smärthantering varierade i de olika undersökningarna, 
men vanligast var en bedömning av smärta på skalan 0–10, där ≥4 bedöm-
des som betydande smärta efter en operation. I de flesta fall mättes smärtan 
24–48 timmar efter operationen. Totalt 23 faktorer utvärderades i undersök-
ningarna, varav nio konstaterades vara statistiskt signifikanta faktorer för 
smärthanteringen efter en operation:  
 
1) Ung ålder 
• Högre ålder skyddade mot dålig smärthantering. 

 
2) Kvinnligt kön 

• Personer av kvinnligt kön upplevde mer sannolikt dålig smärthante-
ring efter en operation. 

 
3) Rökning 

• Som rökning betraktades vilken mängd som helst som patienten själv 
uppgav. 

• Undersökningen bekräftade det faktum som framkommit i tidigare 
undersökningar, att rökning förebådar dålig smärthantering och 
ökat behov av opioider. 

 
4) Depressionssymtom 

• Som depressionssymtom beaktades symtom som rapporterades av 
patienten själv, antidepressiv medicinering eller åtminstone måttliga 
symtom som uppmätts med validerade mätare. 

• Redan lindriga depressionssymtom ökade sannolikheten för dålig 
smärthantering. 

 
5) Ångestsymtom 

• Som ångestsymtom beaktades symtom som rapporterades av patien-
ten själv eller åtminstone måttliga symtom som uppmätts med vali-
derade mätare. 

 
6) Sömnproblem 

• Sömnproblem bedömdes med validerade mätare eller utifrån vad pa-
tienten själv uppgav. 

• Sömnproblem och depression var de faktorer som hade starkast 
samband med smärthanteringen (två gånger mer sannolikt). 

 
7) Högre BMI 

• Vid högre BMI ökade risken för dålig smärthantering. 
 
8) Smärtor före operationen 

• Vilka smärtor som helst som patienten själv uppgav före operationen. 
 
9) Användning av smärtstillande läkemedel före operationen 

• I synnerhet medicinering med opiater före operationen förebådade 
dålig smärthantering. 

 

BAKGRUND  
I Finland görs över 350 000 operat-
ioner per år¹ och globalt över 320 
miljoner². Smärta efter en operation 
är vanligt, och över 50 % av alla pa-
tienter som opereras upplever kraf-
tig smärta efter operationen³. God 
smärtlindring efter operationen är en 
betydande faktor för patientens åter-
hämtning. Smärta förhindrar rörel-
ser, vilket medför en risk för kompli-
kationer och bromsar återhämt-
ningen. Detta förlänger tiden på 
sjukhuset och ökar därmed kostna-
derna för samhället. Om smärtan 
inte behandlas korrekt ökar också 
risken för att den blir långvarig och 
kronisk4. Långvarig smärta kan på-
verka patientens liv på många olika 
sätt. Den gör det svårare att klara av 
dagliga sysslor och försämrar livs-
kvaliteten på många områden i livet. 
Forskning visar också att smärtlind-
ringen efter operationer är dålig5. 
Smärtlindringen kan förbättras om 
man förstår de faktorer som förebå-
dar dålig smärthantering.  
 

Vilket är sambandet mellan faktorer 
före en operation och dålig smärthan-
tering efter operationen?  
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SAMMANFATTNING 
Tidig identifiering av riskpatienter 
och faktorer som förebådar dålig 
smärthantering, samt beaktande 
av dessa i planering av smärtlind-
ring efter en operation, kan vara 
till hjälp i individuell och patiento-
rienterad smärtlindring samt 
minska användningen av smärt-
stillande läkemedel, särskilt opia-
ter. Detta kan påskynda återhämt-
ningen efter en operation och på 
så sätt förkorta tiden på sjukhuset 
och minska risken för komplikat-
ioner.  
 



 

 

 

 

ANVÄNDBARHET I FINLAND 
Resultaten av översikten kan tillämpas i den finländska hälso- och sjukvår-
den vid planering och genomförande av smärtlindring efter operationer 
inom olika specialområden. Risken för kronisk smärta efter en operation 
kan minskas genom att beakta dessa faktorer.  
 
Evidenstipset kan användas av både den aktör som remitterar till operation 
och den aktör som förbereder operationen för att ställa rätt frågor. Eviden-
stipset underlättar identifieringen av riskpatienter genom några faktorer el-
ler kombinationer samt underlättar planeringen av riktad individuell smärt-
lindring.  
 
Mer information finns här (på finska): 
Hotus vårdrekommendationer6    
Mer information om långvarig7 och kronisk8 smärta efter operationer samt 
behandling av kronisk smärta9 finns exempelvis i artiklar i Kipuviesti, och 
information om förebyggande av kronisk smärta finns i Lääkärilehti10  
 

MATERIAL OCH METODER 
Evidenstipset baserar sig på en systematisk översikt och en metaanalys som 
publicerades 2019. Syftet var att identifiera faktorer före operationer som fö-
rebådar dålig smärthantering hos vuxna patienter efter en operation. Översik-
ten omfattade 33 undersökningar där sammanlagt 53 362 patienter deltog. 
Kvaliteten på de undersökningar som inkluderades i översikten hade bedömts 
som huvudsakligen god av två självständiga bedömare. Översiktens metodo-
logiska genomförande beskrivs närmare i den ursprungliga publikationen*. 
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