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 Popular science summary - English 
 
 

 

Patients’ recovery after surgery is one of the most important health processes in planned hospital 

healthcare and has a direct impact on welfare and welfare systems. Therefore, what nurses do in the 

immediate postoperative period is of vital importance. This thesis has addressed the question of how 

nurses work in post-operative pain management within their nursing practice. 

 

The project applied a qualitative methodology where the local culture and its day-to-day practices of 

pain management were studied by using observations, focus groups, in-depth interviews and a critical 

incident interview approach with nurses. Informants in the study were recruited at a public hospital in 

Bangkok in a surgical ward. In all, 100 hours of observations, 39 interviews and 69 descriptions of 

critical incidents related to nurse’s pain management were gathered. The analyses of the data followed 

the principles that exist within qualitative research. 

 

The findings showed that even if there is a clearly defined approach to pain management, the response 

system followed by the nurses to address patients’ pain is complex and includes a lot of lead time 

between assessing patients’ pain and the nurses responding to the pain. Furthermore, nurses are caught 

in what is labeled a patient paradigm, where evidence of pain often is double- and triple-checked by 

scoring and recording signs that are then subject to a process of confirmation by a third party. In relation 

to this is a culture of pain management cultivated between the nurses that rests first and foremost on 

their own experiences and a working/professional culture where nurses offer each other practical help in 

urgent situations, but seldom discuss event-based strategies together. Nevertheless, when nurses 

described situations when they were successful in their work in practicing pain management, their own 

engagement and their availability of time, space and therapeutic options were considered to be 

important. 

 

It was concluded that the challenges of organizing the nurse’s pain management must shift from 

functional-oriented work to person-centered care. It was also concluded that culturally sensitive factors 

influence the nurses’ postoperative pain management.  Therefore, it is important to employ adequate 

methods of pain assessment and pain management to contribute to the effective assessment and 

treatment of patients’ pain and to provide opportunities to improve therapeutic nursing strategies. 

Nurses’ management of patients’ pain in the postoperative period of surgery care do impact the health 

processes of the patients and is thereby directly related to the general welfare. 
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Patienters återhämtning efter operationer är en av de viktigaste hälsoprocesser i planerad sjukhusvård. 

Det har en direkt inverkan på välfärd och välfärdssystem eftersom adekvat rehabilitering möjliggör 

återgång till arbets- och vardagsliv samt att patienter återfår sittvälbefinnande. Vad sjuksköterskor gör i 

den första perioden efter operationen gällande smärtlindring är avgörande för att 

dessa hälsoprocesser snabbt ska komma igång. I denna avhandling har sjuksköterskor arbete med 

postoperativ smärtbehandling efter planerad bukkirurgi undersökts. 
  
Projektet har tillämpat kvalitativa metoder där sjuksköterskors uppfattningar, kultur och arbete med 

patienters smärtbehandling har studerats på ett sjukhus i centrala Bangkok. Med hjälp av observationer, 

fokusgrupps och djupintervjuer och insamlandet av kritiska händelser har frågan undersökts. 

Sammanlagt genomfördes 100 timmar observationer, 39 intervjuer och 69 beskrivningar av kritiska 

händelser. 
  
Resultaten visar att även om det finns en strategi för smärtlindring så är dess innehåll mycket komplex 

och inrymmer långa ledtider mellan att bedöma patienters smärta till sjuksköterskors behandling av 

smärtan. Dessutom visar resultatet att sjuksköterskor arbetar i ett patientbevisnings paradigm, där 

patientens utryck för smärta dubbel- och trippel kontrolleras genom poängsättning, dokumentation och 

bekräftelse av dessa kontroller från en tredje part. Till detta ska läggas en kulturell aspekt där 

sjuksköterskornas uppfattning av smärta vilar på deras egna erfarenheter och en kultur där 

sjuksköterskor ofta erbjuder varandra praktisk hjälp i akuta situationer, men sällan diskuterar 

evidensbaserade strategier tillsammans. När sjuksköterskorna ombads beskriva framgångsrika händelser 

av smärtlindringsarbete var det deras eget engagemang för patienten samt tillgång till tid, rum och 

behandlingsalternativ som ansågs vara viktiga för en lyckosam behandling av patienters smärta. 
  
Slutsatserna som dras är att de utmaningarna som finns i sjuksköterskors smärtlindringarbete ska förstås 

i dess plats i en funktionell rutinorienterad organisation, där var en fokuserar på sitt, men kanske inte 

alltid på patienten. Utvecklandet av en mer personcentrerad vård föreslås vara gynnsam för det 

postoperativa smärtbehandlingsarbetet. Slutsatsen är också att man bör öka medvetenheten om de 

kulturella faktorerna som spelar in i det postoperativ smärtbehandlings arbetet. Adekvata 

evidensbaserade metoder för smärtbedömning och effektivt patientcentrerat smärtbehandlings arbete av 

patienters smärta skapas genom att sjuksköterskor ges handlingsutrymme att utveckla evidensbaserade 

terapeutiska och professionella strategier inom personcentrerad vård. Sjuksköterskor arbete med 

patienters postoperativa smärta och dess betydelse för hälsoprocesser hos patienter såsom tidig 

återhämtning och återfående välbefinnande och återgång till ett arbets- och vardagsliv innehåller således 

en central välfärdsaspekt. Denna avhandling har belyst och gett förslag på konkreta hälso- och 

välfärdsförbättringar som kan göras inom ramen för detta.  
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