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Sammanfattning 

 

Bakgrund: 

 

 

Smärta är en vanlig orsak till att patienter söker vård. Många patienter har 

smärta. Sjuksköterskor har ett stort ansvar för att patienter ska smärtlindras. 

Studier visar att smärtlindring har brister och att orsakerna kan vara flera. 

Syfte:               
Syftet är att beskriva faktorer som påverkar sjuksköterskans bedömning och 

värdering av smärta hos patienter. 

Metod: Litteraturstudie baserat på 13 vetenskapligt granskade artiklar, som söktes i 

Cinahl. Kvalitativa och kvantitativa artiklar analyserades. 

Resultat: Sex teman identifierades som kan ses som de faktorer som påverkar 

sjuksköterskans bedömning och värdering av smärta hos patienten. Temana 

var smärtutbildning, sjuksköterskans kliniska erfarenhet, sjuksköterskans 

kunskapsnivå om smärtlindring, dokumentation om smärta, sjuksköterskans 

syn på patienten, och smärtskattning. 

Diskussion: Studiens resultat diskuteras och knyter an till Katie Erikssons teori om lidande. 

Smärtutbildning är en faktor som kan vara effektiv för att förbättra 

bedömningen av smärta hos patienten. 

Nyckelord: Smärtlindring, sjuksköterska, dokumentation, erfarenhet, kunskap. 

 



 
 

 
 

 

Abstract 

 

Background: 

 

 

Pain is a common reason for patients to seek care. Many patients have pain.  

Nurses have a great responsibility to ease the patients’ pain. Studies show that 

pain relief has defects. 

Aim: The aim is to describe the factors that influence nurses' assessment and 

measurement of pain in patients. 

Methods: Literature study based on 13 reviewed articles, searched in the Cinahl. 

Qualitative and quantitative articles were analyzed. 

Results: Six themes were identified that can be seen as the factors that influence 

nurses' assessment and measurement. The themes were pain education, 

nurses´ experience in the profession, nurses´ level of knowledge about pain 

relief, documentation about pain, nurse´s perspective on the patient, and pain 

measurement. 

Discussions: The Results of the study are discussed and linked to Katie Erikson's theory of 

suffering. Pain education is a factor which may be effective to improve the 

assessment of pain in the patient. 

Keywords: Pain management, nurse, documentation, experience, knowledge. 
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1. Inledning 

Patienter som söker vård kan ibland uppleva smärta i samband med sin sjukdom. Smärta är en 

subjektiv upplevelse och det är bara personen själv som vet hur ont det gör och det kan 

variera från person och tillfälle. Några studier visar att patienter inte får tillräckligt med 

smärtlindring (Bell & Duffy, 2009; Clarke & Iphofen, 2005). Vår erfarenhet från 

verksamhetsförlagd utbildning är att smärta hos patienter behandlas mycket olika, det 

dokumenteras sällan eller följs upp. Det kan även skilja sig mellan olika avdelningar, på vissa 

mäts smärtan flera gånger per dag, och på andra är de mycket restriktiva med 

smärtbedömningar. Sjuksköterskan är ofta nyckelpersonen i smärtbehandling och den som 

lindrar patientens smärta. Med tanke på smärtans subjektiva karaktär men också svårigheter 

att mäta smärta, har vi valt att utifrån sjuksköterskans perspektiv fokusera på faktorer som kan 

vara av betydelse för patientens smärtlindring. Kunskap om dessa faktorer kan berika oss i 

vårt kommande yrke som sjuksköterska.  

 

2. Bakgrund 

 

2.1 Definition av smärta 

Långvarig smärta är en smärta som enligt International Association for the study of Pain 

(IASP) har en duration på tre månader eller mer. Andra studier anger långvarig smärta som ett 

tillstånd som kvarstår i sex månader eller mer. Denna typ av smärta definieras som smärta 

som kvarstår efter att den primära orsaken till smärtan, som oftast är vävnadsskada, skulle ha 

läkt ut eller försvunnit (Jakobsson, 2007, s. 15-21). Den långvariga smärtan fungerar till 

skillnad från den akuta smärtan inte som en varningssignal om hotande eller reell 

vävnadsskada, utan den blir oftast obehaglig, störande och rent av ett handikappande besvär 

för den drabbade. Långvarig smärta är dessutom svårare att behandla. Detta bland annat på 

grund av de förändringar i det centrala nervsystemet som smärtan ger upphov till (Jakobsson, 

2007, s. 15-21). Akut smärta är tillfällig och försvinner ofta efter en läkning av 

vävnadsskadan. Den akuta smärta kan övergå till långvarig smärta. Smärtan är subjektiv så 

endast patienten vet hur den upplevs (Werner &, Leden, 2010, s.16-18).   

 

2.2 Olika typer av smärta 

Smärta kan delas in i fyra olika typer: Nociceptiv/visceral smärta, neurogen smärta, psykogen 

smärta och idiopatisk smärta (Haegerstam, 2008, s. 16). 
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 Nociceptiv/visceral smärta är smärta orsakad av vävnadsskada eller hotande vävnadsskada. 

Vid denna typ av smärta aktiveras nocireceptorerna och dessa leder till en mekanisk retning 

som bland annat vävnadsskada, tryck eller kyla och värme (Werner, 2010, s. 195-198). 

Visceral smärta är ofta diffus och kan beskrivas som djup, molande och svårlokaliserad. Med 

visceral smärta kommer ofta autonoma reaktioner som till exempel illamående och 

svettningar. Här hittar man smärtreceptorerna i vävnaden kring kroppens hålrum i till exempel 

lungsäck, tarm och bukhinna (Haegerstam, 2008, s. 16-18). 

 Neurogen smärta orsakas av skada på nervsystemet antingen i perifera nerver eller i det 

centrala nervsystemet. Neurogen smärta kan uppstå efter kirurgiskt ingrepp, strålbehandling 

eller efter långvariga inflammatoriska tillstånd. Ju mer central nervskadan är desto större 

område av kroppen kan vara skadad. Skadan kan leda till inflammatoriska förändringar, 

allteftersom man blir känsligare runt det område skadan skett på. Neurogen smärta kan yttra 

sig på olika sätt från stickningar till ilande, intensiva och brännande smärtor (Haegerstam, 

2008, s.18).  

 Vid psykogen smärta lever personen i en så svår situation eller så har han eller hon 

genomlevt ett trauma därför är det rimligt att anta att den psykosociala situationen tar sig 

uttryck i somatisering och de psykiska eller sociala problemen "konverteras" till denna fysiska 

smärta. Somatiseringen vid denna diagnos yttrar sig i långvarig och svår smärta som inte kan 

förklaras med en fysisk sjukdom (Werner, 2010, s. 431-434). 

 Idiopatisk smärta karaktäriseras av att bakomliggande orsak till smärtan inte kan 

identifieras eller att smärtans intensitet inte står i proportion till bakomliggande orsak. Innan 

patienter kategoriseras i denna grupp skall självfallet en noggrann utredning vara gjord. 

Idiopatisk betyder att en viss sjukdom inte kan förklaras av olika orsaker, vilket dock inte 

innebär att det inte finns en förklaring. En sjukdom som klassificeras som idiopatisk kan vara 

ett resultat av okänd faktor (Haegerstam, 2008, s. 188-192).  

 Bergh (2009) menar att smärta kan ses som ett flerdimensionellt begrepp. Den fysiologiska 

dimensionen innefattar smärtans fysiska orsaker och duration och de sensoriska 

komponenterna intensitet, kvalitet och lokalisation. Den affektiva dimensionen handlar om 

hur personen reagerar känslomässigt på smärtan. Den kognitiva dimension beskriver hur 

patienten upplever sin smärta och behandling. Här ingår även eventuella 

bemästringsstrategier. Beteendets dimension berör hur individen uttrycker sin smärta, vilket 

ofta påverkas av om smärtan är akut eller långvarig. Den sociokulturella dimensionen 

förklarar smärtan utifrån kultur och normer. Individer tillåts uttrycka sin smärta på olika sätt 

beroende på till exempel kön och ålder (Bergh, 2009, s. 493-494). 
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2.3 Smärtskattning 

För att få en bättre bild och uppfattning om hur mycket smärta patienten har och var den 

sitter, behöver patienten undersökas, detta för att sedan kunna komma fram till en bra 

behandlingsmetod. Under undersökningens gång kan sjuksköterskan använda sig av olika 

smärtskattningsinstrument. Ett smärtskattningsformulär är McGill Pain Questionnarie. Denna 

mäter sensoriska, emotionella och kognitiva dimensioner av smärta (Hall-lord & Jakobsson, 

2007). En betydligt enklare skala att använda är Visuell analog skala (VAS). Patienten får en 

linje där ena änden motsvarar ingen smärta och den andra outhärdlig smärta, och får placera 

in sin smärta på linjen. På andra sidan linjen kan sjuksköterskan läsa av en motsvarande siffra 

på smärtan som är mellan 0 och 10. Vid akut smärta är en skala av typen VAS att föredra, då 

McGill Pain Questionnarie tar tid att sätta sig in i. Det finns också schematiska bilder av en 

människokropp där patienten kan rita ut sin smärta och markera hur den känns, med hjälp av 

ord som beskriver smärta. Patienter som inte kan uttrycka sig kan visa tecken på smärta, till 

exempel snabb puls, blekhet och svettning. Men det är inte säkert en patient visar synbara 

symtom på smärta (Almås, Valand, Bilicz, & Berntzen, 2002, s. 73-74). 

 Bible (2006) gjorde en studie som syftade till att granska artiklar om sjuksköterskors 

smärthantering på akut- och triageplatser. Den visade att trots olika åtgärder och rutiner för 

smärthantering, framförallt smärtskattningsinstrument, ledde det inte till optimal 

smärtlindring hos patienter. Ibland användes inte smärtskattningsinstrument för att 

sjuksköterskor inte ville eller förstod hur de skulle användas. Studien visade sig att 

smärthantering skilde sig stort beroende på vilken avdelning patienter hamnade. 

 Idvall och Ehrenwall (2002) har undersökt hur sjuksköterskor dokumenterar 

smärtskattningen för patienter med postoperativ smärta. De kan konstatera att i majoriteten av 

all dokumenterad smärta utgår de från patientens berättelse. Men det är ovanligt att det gjorts 

en systematisk bedömning med hjälp av ett smärtskattningsinstrument. 

 

2.4 Smärtlindring 

När det gäller smärtlindring blir sjuksköterskan ofta en nyckelperson. Även om läkaren 

ordinerar läkemedel är det sjuksköterskan som skattar patientens smärta, administrerar 

läkemedel och följer upp behandlingen. Oftast är det till sjuksköterskan patienten vänder sig 

till då den upplever smärta (Clarke & Iphofen, 2005) 

 Det finns olika typer av smärtlindring och smärtlindring indelas två huvudgrupper, dels 

farmakologisk och dels icke-farmakologisk, även kallat komplementär smärtlindring. 
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Farmakologisk behandling med analgetikum väljs ofta utifrån smärtans intensitet och brukar 

delas in i tre grupper. En av dessa är gruppen icke-opioider, vilka vanligtvis används vid 

lindrig smärta som till exempel paracetamol. En annan grupp är svaga opioider, vilka kan 

ersätta eller kombineras med icke-opioider om smärtan kvarstår. Exempel på detta är kodein. 

Den sista gruppen är starka opioider, som används vid svår smärta då tidigare nämnda 

preparatgrupper inte har tillräcklig smärtlindrande effekt. Exempel på en stark opioid är 

morfin (Hawthorn, 1999, s. 218-222). 

 Exempel på icke-farmakologisk smärtlindring är kognitiva/beteendeterapeutiska strategier 

som syftar till att förändra patientens upplevelse av smärtan. Ytterligare exempel på en icke-

farmakologisk smärtlindring är hudstimulering, som exempelvis applicering av is och värme. 

Vidare fungerar högläge, kompression eller immobilisering av en skadad kroppsdel som en 

icke-farmakologisk smärtlindring (Hawthorn, 1999, s. 18-19). 

 Bell och Duffy (2009) menar att det finns fler orsaker till att förbättra smärtbehandling. 

Brist på smärtlindringen gör att sjukdomsbehandlingen tar längre tid. Mobilisering är svårt att 

genomföra då smärtlindringen inte är tillräcklig, och då ökar risken för ventrombos. Smärta 

som hindrar möjligheten att andas djupt ökar risken för pneumoni. I översiktstudien finner de 

att vanliga barriärer för effektiv smärtlindring är kopplat till attityd, både hos patient och hos 

sjuksköterska. Hos patienter finns kulturella skillnader i hur smärta manifesteras, men också 

en komponent av rädsla i attityden. Rädsla för att bli beroende av läkemedel, vilket kan göra 

att de inte berättar om sin smärta. Enligt denna översiktsstudie är det vanligt att 

sjuksköterskor inte tror på patienten, och underskattar därmed smärtan. Sjuksköterskor angav 

också att brist på tid och hög arbetsbelastning gjorde att smärtlindringen av patienter blev 

eftersatt. 

  

2.5 Konsekvenser för patienten vid bristande smärtlindring 

Smärta är alltid obehaglig och är enligt Hawthorn (1999, s. 15-16) en fundamental och 

oundviklig form av mänskligt lidande. Att lindra lidande är ett av sjuksköterskans fyra 

grundläggande ansvarsområden (Socialstyrelsen, 2005). Därmed har sjuksköterskan ett ansvar 

för att patienterna inte ska bli lidande. 

 Dahlberg, Fagerberg, Nyström, Segesten och Suserud (2003, s. 32-34) menar att genom en 

ökad kunskap och förståelse kan lidande förebyggas hos människor med smärta och 

förutsättningar för välbefinnande skapas. 

 Enligt Jakobsson (2007) innebär god smärtbehandling också att till exempel patientens 

sömn och födointag kan förbättras. Smärta är alltid en subjektiv upplevelse och varje individ 
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lär sig att använda ordet smärta genom upplevelser associerade till skador tidigt i livet. Men 

Clarke och Iphofen (2005) visar på att patienter accepterar att ha smärta till en viss gräns, och 

att patienter tror att det måste vara på det viset. 

 Kazanowski, Perrin, Potter och Sheenan (2007) beskriver i sin studie en kurs där blivande 

sjuksköterskor får större förståelse för patienters lidande. De får lära sig metoder för att 

minska lidande hos patienter, genom att till exempel lyssna och närvara. Dessa metoder ska 

leda till mindre isolering och ensamhet för patienten. Deltagarna får också möjlighet att 

reflektera över sina känslor kring lidande och författaren menar att på så vis blir de bättre 

vårdgivare. 

 

2.6 Sjuksköterskans ansvar vid smärtlindring 

Att lindra smärta ingår i sjuksköterskans kompetensbeskrivning (Socialstyrelsen, 2005). I 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) står det att alla patienter ska bli bemötta med 

värdighet och respekt samt att villkoren ska vara detsamma för alla. Vården och behandlingen 

ska så långt som det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Hawthorn 

(1999, s.11-12) menar att i mötet med patienter är det sålunda viktigt att ha som utgångspunkt 

att smärta är en unik upplevelse för varje individ. 

  

3. Problemformulering 

Patienter med smärta är i behov av smärtlindring men blir inte alltid tillräckligt smärtlindrade. 

Detta orsakar ofta lidande hos patienten. Sjuksköterskan är den som vanligtvis bedömer, 

utvärderar och följer upp smärtan hos patienten. Det blir därför viktigt att studera de faktorer 

som påverkar sjuksköterskans möjligheter att lindra patienternas smärta. Denna kunskap kan 

användas för att förbättra arbetet med smärtlindring. 

 

4. Syfte  

Syftet är att beskriva faktorer som påverkar sjuksköterskans bedömning och värdering av 

smärta hos patienter. 

  

5. Teoretisk utgångspunkt  

Smärta kan upplevas som ett lidande för patienten, därför har vi valt Erikssons teori om 

lidande som teoretisk förankring. Eriksson ser patienten som en lidande människa varav 

lidandet innefattar tre olika former såsom sjukdomslidande, vårdlidande samt livslidande.  
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Hon beskriver också lidandet som en kamp som man väljer att antingen bekämpa eller 

resignera inför. En av vårdvetenskapens viktigaste frågor är hur lidandet kan hindras 

(Eriksson, 1994, s. 82-99).  

Vi har valt att använda begreppet vårdlidande. Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & 

Fagerberg (2003, s. 33-38) skriver att vårdlidande innebär att den lidande människan i 

sjukvården blir åsidosatt. Vårdlidande existerar enbart i kontext av vårdande, medan 

sjukdomslidande och livslidande även kan upplevas i andra sammanhang. 

Vårdlidande innebär vård på ett ickevärdigt sätt och utgörs av fyra kategorier: Kränkning 

av patienters värdighet, fördömelse och straff, maktutövning och utebliven vård (Eriksson, 

1994, s. 87-93). Att inte bli sedd och bekräftad som en lidande människa innebär ett 

vårdlidande. Ingen har rätt att ta ifrån en människa hennes lidande. För att undvika att kränka 

människan i hennes lidande är det viktigt att hon får vara delaktig i sin egen vårdprocess. 

Vårdlidande kan ha olika skepnader, såsom maktlöshet, att inte förstå vad som sker samt att 

inte bli sedd och behandlad som en individ. Vårdlidandet kan även vara mindre tydligt. Ett 

exempel kan vara att patienter upplever att vårdpersonalen inte har tid att lyssna på dem. Det 

kan leda till att patienten blir förnekad av honom eller henne som en lidande människa. Det 

som utgör grunden till vårdlidande är vårdrelationen (Dahlberg et al. 2003, s. 34-38). 

Vårdlidandet är enligt Eriksson (1994, s. 87-93) mer komplicerat än sjukdomslidandet och 

livslidandet, eftersom det innefattar vårdrelationen. Eriksson menar vidare att patienten måste 

försonas med sitt lidande, och för att detta ska bli möjligt krävs det att vårdaren tillsammans 

med patienten strävar efter att nå försoning med lidandet.  

 

6. Metod 

Vi har valt att göra en litteraturstudie, då den metoden är lämplig för att få en överblick av de 

faktorer som påverkar sjuksköterskors bedömning och värdering av smärta hos patienter. 

Litteraturstudie innebär att systematisk söka, granska och sammanställa litteraturen inom ett 

valt ämne. Litteraturen bör bestå av aktuell forskning i form av granskade vetenskapliga 

artiklar och vetenskapliga rapporter (Friberg, 2012a, s. 44).  

 

6.1 Datainsamling 

Artiklar söktes i Cinahl för att öka chanserna att hitta artiklar inom vårt ämnesområde. 

Artiklarna skulle vara från år 2002 till år 2012, då vi anser att cirka 10 år är acceptabelt inom 

vårt ämne. Vi har valt att använda artiklar som är peer-reviewed, som innebär att en 
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sakkunnig kollegial granskning har gjorts av dem. I litteratursökningen fann vi inspiration till 

smärtrelaterade ord som vi sedan använde i sökningarna. De smärtrelaterade orden översattes 

till engelska för att finna artiklar på ett språk vi behärskar. Sökorden var analgesia, nurse, 

nursing, experience, pain, knowledge, pain relief, pain management, education, pain 

assessment, documentation, nurse experience, och barriers. Sökorden användes i olika 

kombinationer för att få fram studier som svarade mot syftet. Resultatet av sökningen 

presenteras i sökmatrisen i bilaga 1. 

6.2 Urval  

Artiklarna valdes utifrån vårt syfte och identifieras utifrån artiklarnas abstracts. Enligt Friberg 

(2012a, s. 44) kan det av praktiska skäl vara svårt att finna och inkludera all relevant litteratur 

på ett område, då rekommenderas att välja artiklar utifrån inklusionskriterier. 

Inklusionskriterier var att artiklarna var skrivna på engelska eller svenska, handlade om 

sjuksköterskor som arbetade på sjukhus eller äldreboende med patienter som lever med någon 

form av smärta. Vi har inte begränsat oss till specifika länder, då vi sett att smärtforskningen 

är universell. Både kvalitativa och kvantitativa studier valdes. Artiklar exkluderades som 

huvudsakligen handlade om palliativ vård och specifika sjukdomar, då dessa inte var 

relevanta för vårt syfte. Resultatet i studien bygger på 13 artiklar. För mer detaljer om 

artiklarna, se bilaga 2. 

 

6.3 Dataanalys 

Artiklarna analyserades med stöd av Friberg (2012b, s. 140). Inledningsvis lästes artiklarna en 

gång för att få en helhetsbild. Sedan lästes artiklarna igenom ett flertal gånger för att få en 

djupare känsla för innehållet. Artiklarna sammanställdes var för sig för att tydliggöra det 

viktigaste och artiklarna jämfördes med varandra. Vi sökte efter skillnader och likheter i 

texterna och teman skapades som beskrev faktorer som påverkar sjuksköterskans bedömning 

och värdering av smärta hos patienter. Friberg (2012b, s. 141) menar att då resultat är av olika 

art passar det bäst med någon form av olika teman i presentationen. De teman som framkom 

var smärtutbildning, sjuksköterskans kliniska erfarenhet, sjuksköterskans kunskapsnivå om 

smärtlindring, dokumentation om smärta, sjuksköterskans syn på patienten, och 

smärtskattning. 
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7. Forskningsetiska överväganden 

Etiska överväganden vid litteraturstudier bör alltid göras beträffande urval och presentation av 

artiklarna (Segesten, 2012, s. 48). Vi har följt Vetenskapsrådets rapport God forskningssed 

(Gustafsson, Hermerén, & Petersson, 2011) då vi gjorde forskningsetiska överväganden. Alla 

artiklar som ingår i studien kommer att redovisas, samt beskrivas hur de valts. Vi strävar efter 

att vara så objektiva som möjligt och inte undanhålla några resultat. Källor kommer noga att 

redovisas, så det framgår varifrån texten kommer. Artiklarna är godkända av etiska 

kommittéer. 

 

8. Resultat 

Resultat presenteras utifrån följande teman som beskriver faktorer som påverkar 

sjuksköterskans bedömning och värdering av smärta hos patienten. Smärtutbildning, 

sjuksköterskans kliniska erfarenhet, sjuksköterskans kunskapsnivå om smärtlindring, 

dokumentation om smärta, sjuksköterskans syn på patienten, och smärtskattning. 

  

8.1 Smärtutbildning 

Flera studier har tagit upp smärtutbildning som en faktor. Den kan ingå i 

specialistutbildningar eller som ett enskilt projekt på en arbetsplats. Wilson och McSherry 

(2006) undersöker huruvida extra smärtutbildning påverkar sjuksköterskors slutsatser om 

patienters smärta. Specialistsjuksköterskor i studien bekräftade att de haft sådan utbildning. 

Dessa jämfördes med sjuksköterskor som inte haft smärtutbildning. Enkäten beskrev patienter 

med olika typer av fysisk smärta som sjuksköterskorna skulle bedöma smärtnivån på. 

Specialistsjuksköterskorna slöt sig till lägre smärtnivåer i enkäten. Flera studier (Tse & Chan, 

2004; Wang och Tsai, 2010; Wilson, 2007) visar att vidareutbildning ökade kunskapsnivån 

 Smärtutbildningen som ett enskilt projekt beskrivs av Holley, McMillan, Hagan, Palacios 

och Rosenberg (2005), där syftet var att förbättra smärtbehandlingen på ett sjukhus. Ett antal 

sjuksköterskor fick extra utbildning i smärta för att bli så kallade smärtsjuksköterskor. De 

berättade att efter utbildningen fick de ny syn på smärtbehandling och uppfattade svagheter de 

inte sett förut. Framförallt blev vården mer patientcentrerad, det var viktigt att tro på 

patienten. Fortfarande fanns det kollegor som ansåg att de kunde bedöma smärtan bättre än 

patienten själv. Smärtsjuksköterskorna fick också handledning för att stärka självförtroendet i 

sin nya roll. De skulle fungera som förebilder och utbilda både kollegor och patienter med 

närstående om smärta. Efter utbildningen kände dig sig stärkta i sin roll och blev bättre på att 
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företräda patienten och framföra sina åsikter för annan personal inblandad i smärtbehandling. 

Nu stod de på sig i rapporter om smärta och fick bättre gehör hos läkare. Med förbättrade 

kunskaper om smärtläkemedel uppfattade de att patienterna fick bättre smärtlindring nu. 

Dessa kunskaper förmedlades också till kollegor. En liknande studie (Törnqvist, Gardulf & 

Strender, 2003) fann att hanteringen av smärta förbättrades efter att några distriktssköterskor 

fått utbildning i smärthantering med bland annat kunskap om medicin och dokumentation 

(Törnqvist, Gardulf & Strender, 2003). 

 

8.2 Sjuksköterskans kliniska erfarenhet 

Elovsson och Boström (2011) såg att kliniskt erfarna sjuksköterskor använde fler 

smärtlindringsstrategier om inte patienten var fullt smärtlindrad av läkemedel. Några 

strategier var att patienten fick vila, blev masserad eller fick kylbehandling. Även samtal 

användes för att patienten skulle sätta ord på sin smärta. Oerfarna sjuksköterskor hade oftast 

endast tillit till läkemedel och använde sig inte av andra metoder. Wilson och McSherry 

(2006) undersökte hur sjuksköterskor bedömde smärtan i ett antal patientfall och fann att de 

med längre utbildning och längre erfarenhet slöt sig till lägre smärtnivåer i bedömningen av 

patienterna. Författarna till studien diskuterar detta och tror det har att göra med att de som 

arbetar dagligen med patienter som har svår smärta, skapar ett skydd för att inte själva 

påverkas av rädsla och ångest. 

  

8.3 Sjuksköterskans kunskapsnivå om smärtlindring 

Kunskap var en faktor som togs upp i alla artiklar men tillskrevs olika betydelser och mättes 

på olika sätt. Dihle, Bjølseth och Helseth (2006) menar att sjuksköterskorna i studien hade de 

teoretiska kunskaperna för god smärtlindring. Sjuksköterskorna fick beskriva hur 

smärtskattning och behandling för en patient skulle gå till. De beskrev ett sådant förfarande 

korrekt enligt boken, men observationerna visade att de inte gjorde så i praktiken. Wilson 

(2007) fann att det är bristande kunskap hos sjuksköterskan om skillnader mellan akut eller 

långvarig smärta, om risker för beroende, och hur analgetiska fungerar, som gör att patienter 

inte får tillräckligt med smärtlindring. I studien mättes kunskaperna hos sjuksköterskorna med 

en enkät där rätta svar gav poäng. Specialistsjuksköterskorna i studien hade högre 

kunskapspoäng, men antal års klinisk erfarenhet hade ingen betydelse. 

 Elovsson och Boström (2011) studie visade att sjuksköterskorna hade olika syn på vad som 

påverkar smärtbehandling. En av kategorierna var kunskapsnivå. Det framkom att 

kunskapsnivån om hur smärta och läkemedel påverkar äldre behövde höjas hos flera 
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yrkeskategorier. Respondenterna menade att det förekom både över- och undermedicinering, 

och att biverkningar orsakade problem såsom förvirring och ökad fallrisk. 

 I Al-Shaer, Hill och Anderson (2011) studie om teoretiska kunskaper hos sjuksköterskor 

var medelvärdet på rätta svar 25,9 poäng av 32 möjliga. Påståenden om smärtbehandling 

kunde vara sanna eller falska och på så vis avslöja sjuksköterskornas kunskapsnivå. En fråga 

som majoriten hade fel på var att bedöma risken för andningsdepression vid 

opiodanvändning. 

 Tse och Chan (2004) som undersökte 678 sjuksköterskors kunskaper om smärta med The 

Nurses’ Knowledge and Attitudes Survey Regarding Pain, fann att mindre än hälften av 

frågorna var korrekt besvarade. Frågorna handlade bland annat om farmakologi och 

ickefarmakologiska smärtlindringsstrategier. Sjuksköterskorna med längre utbildning och 

erfarenhet fick fler antal rätta svar. 

 Wang och Tsai (2010) undersökte kunskapsnivå och barriärer för smärtlindring hos 370 

sjuksköterskor inom intensivvård. Med The Nurses’ Knowledge and Attitudes Survey 

Regarding Pain fann de att en genomsnittlig sjuksköterska klarade drygt hälften av frågorna. 

Studien visade också att lägre kunskapsnivå gav större barriärer för god smärtlindring. 

Kunskapsnivån ökade med klinisk erfarenhet och utbildningsnivå. 

 

8.4 Dokumentation om smärta 

Lewén, Gardulf, och Nilsson (2010) undersökte 698 patientjournaler på ett sjukhus för att se 

hur smärta dokumenterades. Kriterier för patientjournalerna var att patienterna sökt vård på 

grund av smärta. Men endast i 52 procent av fallen fanns en notering huruvida patienten hade 

smärta eller inte vid ankomst. I de fall där det fanns en notering hade 88 procent fått en hel 

smärtbedömning dokumenterad. Femton av dessa patienter hade fått sin smärta mätt på VAS-

skala, och i 17 procent av de dokumenterade fallen fanns notering om behandling. Författarna 

till studien menar att det som framkommer i studien är helt emot lagen, som säger att 

dokumentation ska göras för att säkerställa säker vård. 

 Att det finns brister i dokumentation visar Dihle, Bjølseth och Helseths (2006). I studien 

framkom att medicinering oftast endast utvärderades om den getts intravenöst, men om det 

var tabletter var det inte så noga. Sällan dokumenterades mål med smärtbehandlingen. 

Törnqvist, Gardulf och Strender (2003) såg i sin studie att dokumentation om smärta var 

något som tydligt förbättrades efter att man utbildat några sjuksköterskor till smärtrådgivare. 
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8.5 Sjuksköterskans syn på patienten 

Wilson (2008) undersökte om patientens livsstil påverkar sjuksköterskor bedömning och 

hantering av deras smärta. De två identiska patientfallen där livsstilsfaktorer bytts ut visar att 

sjuksköterskor bedömer olika till förmån för de med högre klass. Sjuksköterskorna fick 

bedöma de två patienternas behov och lämplig smärtbehandling. Ingen skillnad fanns mellan 

grupperna specialistsjuksköterskor och distriktssköterskor. Gemensamt för de båda 

patientfallen var att bådas smärta undervärderades. Livsstilsfaktorer såsom klädsel, 

sysselsättning, och umgänge påverkade så att sjuksköterskor ansåg att den med lägre klass 

hade större risk att missbruka och därför var mindre lämplig för vissa smärtstillande. 

 Dihle, Bjølseth och Helseth (2006) som både intervjuade och observerade sjuksköterskor 

fann att det fanns glapp mellan vad de sa och vad de gjorde. Sjuksköterskorna berättade i 

intervjuerna att de skötte smärthanteringen systematiskt genom att informera patienter om 

smärtskalor och läkemedel, fråga patienter om deras smärta och vara noggranna med 

läkemedel. Enligt observationer sköttes inte denna information på rutin, kommunikation var 

bristfällig och patienter fick bara information om de frågade efter den. 

 I Blondal och Halldorsdottirs (2009) intervjuer med sjuksköterskor berättades det om 

moraliska dilemman som handlade om osäkerhet vid smärtbehandling, alltså hur mycket 

läkemedel skulle ges, om patienten överdriver sin smärta. Rädslan att ge för mycket 

läkemedel var inte att patienter skulle bli beroende, utan rädslan för andningsdepression och 

att äldre svaga patienter skulle avlida. Ett annat dilemma handlade om när patienter vägrade 

smärtlindring trots svåra smärtor. Ibland kände sjuksköterskorna att de orsakade lidande 

genom vissa omvårdnadsåtgärder, till exempel vändningar för att förhindra trycksår. Ibland 

fick sjuksköterskor argumentera hårt för patienternas skull vid ordination av läkemedel, men 

då relationen mellan sjuksköterskor och läkare var bra litande läkare helt på vad 

sjuksköterskan tyckte om smärtbehandlingen. 

 Då Al-Shaer, Hill och Anderson (2011) undersökte attityd till smärtskattning hos 

sjuksköterskor höll alla respondenter med om att smärtskattning utgår från patientens utsago, 

men endast en tiondel höll med om att patienter inte överdriver sin smärta.  

Även Tse och Chan (2004) fann att vanligaste felet var att sjuksköterskan överskattade 

andelen patienten som överdriver sin smärta. 

 

8.6 Smärtskattning 

Young, Horton & Davidhizar (2006) genomförde en studie på ett sjukhus där ett särskilt 

smärtskattningsinstrument användes och kom fram till att sjuksköterskor oftast har en positiv 
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tilltro till smärtskattningsinstrument. Men några sjuksköterskor ansåg att många frågor 

skapade frustration hos patienten, och någon tyckte det var otänkbart att sätta ett nummer på 

en smärta, särskilt då det var uppenbart att en patient hade ont genom tydliga fysiska symtom. 

Studien visade att vidareutbildning ökade användandet och den positiva inställningen till 

smärtskattningsinstrument. 

 I Blondal och Halldorsdottirs (2009) intervjuer framkom att sjuksköterskorna hade olika 

uppfattningar om att läsa av patienten. Vissa menade att de kunde sätta sig in i patientens 

smärta. Smärtskattningsinstrument värderades högt av några, men andra tyckte smärta var för 

individuellt för att kunna mätas på en skala. 

9. Diskussion  

 

9.1 Metoddiskussion 

En litteraturstudie bygger på en genomgång och analys av vetenskapligt granskade artiklar. 

Materialet som studeras bör sträckas sig över ett rimligt tidsspann och vara begränsat till det 

valda området som arbetet ämnar fokusera på (Friberg, 2012b, s. 137). Därför valde vi att 

begränsa oss till artiklar som var publicerade mellan åren 2002-2012 för att säkerställa att 

materialet var uppdaterat. Tio år ansåg vi var ett relativt stort spann och som dessutom visade 

sig innehålla en stor mängd publicerat material. Vår uppfattning från flera artiklar visar att 

smärtforskningen pågått i ungefär 20 år inom omvårdnad. 

 Sökningar har genomförts i en sökdatabas, Cinahl. Då sökningar inte gjorts i andra 

sökdatabaser kan detta ha lett till att artiklar missats. Vi anser att vald metod för 

datainsamling och urval resulterade i relevanta artiklar, i förhållande till syftet, eftersom 

samma artiklar återkom vid de olika sökningarna. Artiklar valdes vars sammanfattning 

verkade passa in med det som rörde vårt syfte. Artiklarna kom från Sverige, Island, 

Storbritannien, Kina, Taiwan, USA. Trots att artiklarna kom från olika världsdelar togs 

samma problematik upp, det tolkar vi som att brister inom smärtbehandling är en universell 

fråga. Att artiklar är skrivna på engelska kan medföra att meningar och ord feltolkas, då det 

engelska språket inte är vårt modersmål. En annan felkälla kan vara att de resultat som valts 

ut kan stödja våra åsikter och värderingar. Författarnas förförståelse om smärta kan ha 

påverkat tolkningarna av studierna. Granskningen av materialet har skett så objektivt som 

möjligt, vilket stärks av att vi analyserat och tolkat artiklarnas innehåll separat och sedan 

reflekterat tillsammans och kommit fram till gemensam tolkning. I studien ingår både 
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kvalitativa och kvantitativa artiklar för att få både en djup och bred bild av smärtarbetet. 

Sammanställningen och analysen av resultatet från ingående artiklar har genomförts enligt 

Fribergs (2012b, s. 140-142) modell vid analysarbete för att öka tillförlitligheten av resultatet. 

Då text varit  svårtolkad har det varit en fördel att vara två författare för att kunna diskutera 

varandras uppfattning. 

 

9.2 Resultatdiskussion 

Det ligger i sjuksköterskans profession att ha förmåga att uppmärksamma och möta 

sjukdomsupplevelsen hos patienten. Att se hur den lidande patienten upplever smärta, samt att 

lindra i möjligaste mån. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och Socialstyrelsen 

(2005) skall detta ske på ett evidensbaserat sätt. Patienten ska få informationen på ett för 

denne begripligt sätt och det framgår att sjuksköterskans grundläggande ansvarsområden är 

att främja och återställa hälsa, förebygga sjukdom samt lindra lidande. Både Eriksson (1994) 

och Dahlberg (2003) lägger stor vikt vid det som de kallar det onödiga lidandet, ett lidande 

patienter får genomlida på grund av vårdpersonalen, det så kallade vårdlidandet. I resultatet 

framkom att sjuksköterskor inte alltid litade på patienter som talade om sin smärta, utan 

gjorde sin bedömning på andra grunder än patientens utsago. Både kunskap och attityd 

tycktes påverka detta. 

 Lidande är för vissa patienter acceptabelt. Gudmannsdottir och Halldorsdottir (2009) fann 

att äldre patienter med smärta såg en ära i att inte klaga. Några av respondenterna dolde sitt 

lidande för personalen. Det fanns en rädsla för att inte bli trodd. På detta boende upplevde 

flera att sjuksköterskorna endast delade ut medicin och förknippades inte alls med att ta 

initiativ till smärtbehandling. 

 Det finns klara direktiv i Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) att all hälso- och 

sjukvård ska vara individuellt utformad och bygga på respekt och värdighet. Genom att ha 

professionellt förhållningssätt ges patienten möjlighet att få en unikt anpassad vårdsituation. 

Patienter upplever sig mer delaktiga i sin vård samt mindre sårbara om de känner att en egen 

kontroll och kunskap finns om den egna vårdsituationen. En patient överlämnar och förlitar 

sig ofta på grund av bristande kunskap helt till hälso- och sjukvården vilket gör dem sårbara. 

Att kunna ge patienten relevant information rörande dennes rådande vårdsituation är för 

sjuksköterskan en skyldighet (Socialstyrelsen, 2005). Dihle, Bjølseth och Helseth (2006) 

visade att patienter inte fick relevant information om sin smärta. 

 Wilson och McSherry (2006); Tse och Chan, (2004); Wang och Tsai, (2010); och Wilson 

(2007) visade att sjuksköterskor med olika slags vidareutbildning fick högre poäng på frågor 
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om smärtbehandling, men det är inte möjligt att alla sjuksköterskor ska ha vidareutbildning 

för att smärthanteringen ska förbättras. En annan typ att extrautbildning är kurser med just 

smärta, smärtutbildning. Att utbilda några sjuksköterskor på arbetsplatsen till 

smärtsjuksköterskor verkar vara en metod som fungerar. Dessa blir då experter på 

smärtbehandling och ska sprida kunskapen till kollegor. Törnqvist, Gardulf och Strender 

(2003) och Holley, McMillan, Hagan, Palacios och Rosenberg (2005) menade att en sådan typ 

av utbildning är ett relativt billigt sätt att öka kunskaperna och rutiner om smärta på en 

avdelning.  

 Klinisk erfarenhet påverkar inställningen till smärthantering på olika sätt. Tse och Chan 

(2003) visade att kunskapen ökar med klinisk erfarenhet. Al-Shaer, Hill och Anderson (2011) 

och Wilsons (2007) visade dock att det inte fanns något tydligt förhållande mellan klinisk 

erfarenhet och kunskapsnivå. I studien (Elovsson och Boström, 2011) där sjuksköterskor 

själva berättade om sin syn på smärtbehandling framkom att de som arbetat länge vågade 

avvakta och prova flera metoder då en patient hade smärta. 

 Kliniskt oerfarna sjuksköterskor har större tilltro till läkemedel då det gäller smärtlindring. 

Dels är det mycket medicinskt från verksamhetsförlagd utbildning, och patienter har stor 

tilltro till läkemedel. I resultatet framkom att sjuksköterskor med längre utbildning och 

erfarenhet slöt sig till lägre smärtnivåer hos nedskrivna patientfall. Det kan vara så att 

personal som arbetar mycket med smärta vänjer sig eller snarare skyddar sig mot ångest och 

rädsla genom att tro att smärtan är mindre. Som tidigare nämnts är den enda som vet hur 

smärtan upplevs patienten själv, och i skriftliga patientfall går det inte att fråga, utan 

bedömning får ske på eventuella beskrivna symtom, och då är det givet att bedömningen sker 

utifrån erfarenhet och allmänna kunskaper om smärta istället för individuell bedömning av 

patienten. 

 Som bland annat Wilson och McSherry (2006) påpekar är det svårt att särskilja erfarenhet 

som en isolerad faktor i studierna. Extra utbildning sammanfaller ofta med erfarenhet, då 

många påbörjar utbildningar efter några års arbete. Som resultatet visar kan det vara både en 

fördel och nackdel att ha jobbat länge. 

 Som det framkom i resultatet är kunskapsbrist ett problem. Kunskaper handlar inte bara om 

medicinska kunskaper utan också om hur en smärtskattning görs. Dihle, Bjølseth och Helseth 

(2006) visade dock att det hos sjuksköterskorna fanns mycket kunskap om smärtbehandling. 

De förklarar behandling enligt boken, men sedan under studien då de observeras gör 

sjuksköterskorna inte som de berättat. Det motsäger ju andra slutsatser i resultatet där det i 

andra studier fastslås att saknad kunskap är själva problemet. Kunskap om smärta är viktigt 



 
 15 (23) 

 

för att hjälpa patienterna på bästa sätt. Eftersom arbetet med smärtan har många aspekter 

behöver sjuksköterskan kunna hantera dessa.  

 Flera studier (Lewén, Gardulf, & Nilsson, 2010; Dihle, Bjølseth & Helseth, 2006) visar att 

dokumentation brister i smärtproceduren. Flera studier om detta gjordes på tidigt 2000-tal, 

kanske har det förändrats på senare år med nya dokumentationssystem där vårdplatser straffas 

ekonomisk om de inte dokumenterar vissa saker. Resultatet visar att VAS-skalan sällan 

används, trots att den är så enkel att använda för både patient och sjuksköterska. Den tar inte 

upp andra dimensioner av smärtan än den somatiska, men ger ett individuellt värde och går att 

använda för målsättning och utvärderingar. På flera sjukhus finns också riktlinjer hur olika 

nivåer på smärtskalan ska behandlas. Att patienter uppfattar värdena på skalan olika har ingen 

större betydelse eftersom det är patientens subjektiva uppfattning som gäller och patienters 

resultat jämförs inte med varandra. 

 En metod som används för att mäta kunskap och attityd är The Nurses’ Knowledge and 

Attitudes Survey Regarding Pain, utvecklad och validerad av Ferrell och McCaffery 1987 

(Tse & Chan, 2003). Huruvida det är möjligt att skilja attityd från kunskap är en fråga som 

kan diskuteras, men det är rimligt att anta att vissa kunskapsfrågor egentligen handlar om 

attityd. Wilson (2008) fann att sjuksköterskornas förslag hur patienterna skulle behandlas 

påverkades av hur de såg på patienternas livsstil. Eventuell kunskap blockeras av fördomar. 

Resultat visade dock att ökad kunskap också gav en positivare inställning till 

smärtbehandling. I attityden finns också element av självförtroende, om inte sjuksköterskan 

tror på sig själv som en viktig person för smärtbehandlingen blir patientens omvårdnad 

eftersatt. 

 

10. Konklusion 

Efter att ha gått igenom faktorerna som påverkar sjuksköterskornas bedömning och värdering 

av smärta hos patienter menar vi att smärtutbildning för utvalda sjuksköterskor på 

arbetsplatsen är det som är enklast och mest effektivt för att göra förbättring inom detta 

område. Det kostar förhållandevis lite och färsk kunskap initieras. På 

sjuksköterskeutbildningen kunde det ingå mer kurser i smärta eftersom smärthantering är så 

stor del av sjuksköterskans arbete. 

 Vi uppfattade inget genusperspektiv i artiklarna. De kanske hade varit tydligare i en studie 

med fokus på patienten. Det finns normer som påverkar hur män och kvinnor manifesterar sin 

smärta, vad som är acceptabelt. I de kvantitativa studierna var kön hos sjuksköterskorna ofta 
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med som en variabel för sjuksköterskorna, men det fanns inga statistiska skillnader för till 

exempel attityd eller kunskapsnivå. 

 Bell och Duffy (2009) menar att kostsam empirisk forskning som gjorts på området inte 

kommer till gagn för den kliniska verksamheten. Att få ut befintlig kunskap i praktiken är 

viktigt. Vad vi förstått från artiklar finns mycket forskning om smärta, men svårigheten verkar 

vara att få ut denna kunskap. Vi tror att framtida forskning inom detta område bör handla om 

hur kunskapen kan användas. 
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(2006). 

Cinahl Pain education 
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138 Wang, H. & Tsai, Y. (2010). 

Cinahl Pain 

documentation 

nursing 

87 Törnqvist, L., Gardulf, A., & Strender, 

L.-E. (2003). 

Elovsson, M. & Boström, B. (2011). 

Cinahl Pain assessment 

management nurse 
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Bilaga 2, Matris över urval av artiklar till resultat 

Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

Al-Shaer, D., Hill, 

P. D., & Anderson, 

M.A. 

 

 

 

 

 

Nurses' Knowledge 

and Attitudes 

Regarding Pain 

Assessment and 

Intervention. 

2011, USA, Medsurg 

Nursing 

Att undersöka 

sjuksköterskors kunskaper 

och attityder till 

smärthantering. 

Bekvämlighetsurval med 129 

sjuksköterskor från 10 

avdelningar på ett sjukhus. 

Två instrument kunde 

besvaras skriftligen. Datan 

analyserades med 

statistikprogram. Medelvärde 

på rätta svar var 25,9 poäng 

av 32 möjliga. 

Kunskap om smärthantering var bristande. 

Blondal, K., & 

Halldorsdottir, S. 

The challenge of 

caring for patients in 

pain: from the nurse's 

perspective.  

2009, Island, Journal of 

Clinical Nursing, Island 

Att öka förståelsen för hur det 

är för sjuksköterskor att vårda 

patienter med smärta. 

Av 240 sjuksköterskor på 3 

sjukhus svarade 20 och 10 

valdes ut till studien där de 

djupintervjuades. Datan 

analyserades fenomenologiskt 

Sjuksköterskor har stor motivation att 

lindra smärta hos patienter men kämpar 

mot moraliska dilemman, kunskap, hantera 

läkare, och personlighet. 

Dihle, A., Bjølseth, 

G. & Helseth, S.  

The gap between 

saying and doing in 

postoperative pain 

management. 

2006, Island, Journal of 

Clinical Nursing 

Att undersöka sjuksköterskor 

bidrag till postoperativ 

smärthantering på en 

kirurgavdelning, och 

identifiera barriärer för 

optimal 

postoperativsmärthantering. 

Strategiskt urval med 9 

sjuksköterskor på 3 

avdelningar på 2 sjukhus. De 

observerades under 5 skift och 

intervjuades därefter. 

Deskriptiv kvalitativ analys av 

materialet. 

Huvudtemat som framkom var att det 

skilde sig i vad sjuksköterskorna sa om 

smärthantering, och vad de gjorde. 

Elovsson, M. & 

Boström, B. 

Sjuksköterskors 

upplevelse av 

smärtbehandling av 

äldre personer i 

kommunal hälso- och 

sjukvård. 

2011, Sverige, Vård i 

Norden 

Att beskriva vad 

sjuksköterskor uppfattar 

påverkar smärthantering för 

äldre 

18 sjuksköterskor från 2 

kommuner valdes ut av 

vårdchefer. Intervjuer 

genomfördes på arbetsplats. 

Kvalitativ innehållsanalys 

gjordes av datan. 

Kategorier som framträdde var 

kunskapsnivå, kommunikation, 

organisation och behandlingsstrategi. 

Holley, S., 

McMillan, S. C., 

Hagan, S. J., 

Palacios, P., & 

Pain resource nurses: 

believing the patients, 

believing in 

themselves. 

2005, USA, Oncology 

nursing forum 

Att beskriva erfarenhetet att 

vara 

smärtresurssjuksköterska, hur 

det påverkar kollegor och 

12 sjuksköterskor med extra 

smärtutbildning svarade på 

inbjudning som gav till alla på 

utbildningen. Fokusgrupp. 

Det framkom att rollen gav aktoritet som 

expert på smärta och större intresse att få 

patienter smärtfria. 
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Rosenberg, D. patientvård, och vad det finns 

för hinder för rollen  

Datan analyserades med 

Spradleys domänanalys 

Lewén, H., Gardulf, 

A., & Nilsson, J., 

Documented 

assessments and 

treatments of patients 

seeking emergency 

care because of pain. 

2010, Sverige, 

Scandinavian journal of 

caring sciences 

Att undersöka I vilken grad 

smärtskattning, 

smärtbehandling och 

smärtlindring dokumenteras i 

patientjournaler. 

698 slumpvis valda journaler 

på ett sjukhus där patienter 

sökt akut vård. Analyserades 

med ett studiespecifikt 

protokoll. 

I 52 % av journalen fanns en notering 

huruvida patienten hade smärta eller ej. Av 

dessa hade 15 % en notering om VAS. 

Tse, M. & Chan, B.  Knowledge and 

attitudes in pain 

management: Hong 

Kong nurses'. 

2004, Kina, Journal of 

Pain & Palliative Care 

Pharmacotherapy 

Att undersöka kunskapsläget 

och attityder hos 

sjuksköterskor gällande 

smärtbehandling. 

678 sjuksköterskor från ett 

urval på 1604 stycken 

arbetandes på tre sjukhus. The 

Nurses’ Knowledge and 

Attitudes Survey Instrument 

Questionnaire, användes. 

Översattes till kinesiska av 

erfaren sjuksköterska med 

översättningskompetens. 

Av 25 möjliga poäng var medel 11,7. Tre 

stycken nådde 22 som bäst. Det fanns 

korrelation med antalet poäng och 

utbildningsnivå och klinisk erfarenhet. 

Törnqvist, L., 

Gardulf, A., & 

Strender, L.E. 

Effects of “pain-

advisers”: districts 

nurses´ opinions 

regarding their own 

knowledge, 

management and 

documentation of 

patients in chronic 

pain. 

2003. Sverige. 

Scandinavian journal of 

caring sciences 

Att undersöka huruvida 

distriktssköterskornas åsikter 

om arbetsförhållanden, 

tillfredställelse med 

smärthantering, egen 

kunskap, och dokumentation 

om patienter med kronisk 

smärta, förändrats efter 

införandet av smärtutbildade 

distriktsköterskor. 

Två områden valdes för 

studie- respektive 

kontrollområde. 

Studieområdet hade 5 

vårdcentraler och 

kontrollområdet 7. 25 

distriktssköterskor valdes ut 

från studieområdet, och 25 

från kontrollområdet. Alla 

fick svara på enkäter innan 

och efter införandet av 

smärtutbildade 

distriktssköterskor. 

Distriktssköterskorna på studieområdet 

rapporterade om förbättringar om 

smärtbehandling i form av tydliga rutiner, 

mer information om smärta på 

vårdcentralerna. Mer och bättre 

dokumentation om smärta och mer 

användande av VAS. 

Wang, H. & Tsai, 

Y. 

Nurses' knowledge 

and barriers regarding 

pain management in 

intensive care units 

2010, Taiwan, Journal 

of Clinical Nursing 

Att undersöka 

sjuksköterskors kunskap och 

attityd till hinder för 

smärtlindring för patienter på 

intensivvårdsenheter 

370 sjuksköterskor från 16 

sjukhus, stratifierat urval. 

NKAS. 

Kunskapsnivå var låg överlag. Fanns 

samband med utbildning, erfarenhet. 

Största hinder för bra smärtlindring var att 

sjuksköterskor upplevde att de inte hade 

något att säga till om. 

Wilson, B. Nurses' knowledge of 

pain. 

2007, Storbritannien, 

Journal of Clinical 

Nursing 

Att fastställa om 

vidareutbildning och klinisk 

erfarenhet påverkar 

sjuksköterskors kunskaper 

om smärta. 

72 sjuksköterskor som svarat 

på inbjudan och som 

godkänts. Frågeformulär med 

kunskapsfrågor där datan 

analyserades statistiskt. Två 

Specialistsjuksköterskorna hade en mer 

omfattande kunskapsbas, men deras högre 

poäng verkade inte vara relaterat till antal 

år i yrket. 
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grupper jämfördes, 

allmänsjuksköterskor och 

specialistsjuksköterskor. 

Wilson, B. Can patient lifestyle 

influence the 

management of pain? 

2009, Storbritannien, 

Journal of Clinical 

Nursing 

Att undersöka huruvida en 

patients livsstil påverkar 

sjuksköterskans beslut om 

smärtskattning och åtgärder 

72 sjuksköterskor som svarat 

på inbjudan och som 

godkänts. Formulär med två 

identiska patientfall där 

livsstilsfaktorer ändrats där 

respondenterna fick skatta 

smärtan för varje fall och ta 

beslut om åtgärder. Datan 

analyserades statistiskt och 

jämförelser gjordes för två 

grupper. 

Båda grupperna gjorde skillnad på de 

identiska patienterna, vilket ledde till olika 

förslag på åtgärder. I båda fallen 

underskattades smärtan. 

Wilson, B., & 

McSherry, W. 

A study of nurses' 

inferences of patients' 

physical pain. 

2006, Storbritannien, 

Journal of Clinical 

Nursing 

Att fastställa om 

vidareutbildning och klinisk 

erfarenhet påverkar 

sjuksköterskors bedömning 

av smärta hos patienter. 

72 sjuksköterskor som svarat 

på inbjudan och som 

godkänts. Formulär med sex 

patientfall där respondenterna 

fick skatta smärtan för varje 

fall. Datan analyserades 

statistiskt. Två grupper 

jämfördes, 

allmänsjuksköterskor och 

specialistsjuksköterskor. 

Gruppen av specialistsjuksköterskor 

skattade patienternas smärta lägre än 

allmänsjuksköterskorna. 

Young, J. L., 

Horton, F. M. & 

Davidhizar, R. 

Nursing attitudes and 

beliefs in pain 

assessment and 

management. 

2006, USA, Journal of 

advanced nursing 

Att fastställa sjuksköterskors 

attityd till 

smärtskattningsinstrument 

relaterat till utbilning och 

erfarenhet. 

52 sjuksköterskor på en 

akutenhet, 

bekvämlighetsurval, fick 

svara på formulär med öppna 

svar. Fishbein och Ajzen 

modell användes för att 

analys. 

Attitydpoäng varierade från -6 till 28, och 

medelvärde var 8,3. De flesta var positiva 

till smärtskattningsinstrument och detta 

ökade med vidareutbildning. 

 

 


