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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Sjuksköterskan har en central roll i vården av patienter med smärta och 

ansvarar för skattning, dokumentation och behandling. Förekomsten av smärta 

är ett vanligt problem inom vården. 

 

Syfte: 

 

Syftet är att beskriva hur sjuksköterskan bedömer smärta hos patienter. 

 

Metod: Litteraturöversikt baserad på tio vetenskapliga artiklar. 

 

Resultat: Sammanställningen av artiklarna resulterade i fyra teman, sjuksköterskans 

användning av bedömningsinstrument vid bedömning av smärta, 

sjuksköterskan och patientens verbala kommunikation vid bedömning av 

smärta, sjuksköterskans observation av patientens och dennes vitalparametrar 

vid bedömning av smärta och sjuksköterskan bedömer smärta genom att ta 

hjälp från tidigare erfarenhet av liknande situationer. 

 

Diskussion: En icke fullgod smärtbedömning kan orsaka ett lidande för patienten och det är 

därmed viktigt att sjuksköterskan låter patienten stå i fokus vid 

smärtbedömningen. 

 

Nyckelord: Erfarenhet, smärtskattning, bedömningsinstrument, verbal kommunikation, 

observation, erfarenhet. 

 



 
 

Abstract 

 

Background: The nurse has a central role in the care of patients with pain and is responsible 

for pain-estimating, documentation and treatment. The prevalence of pain is a 

common problem in health care. 

 

Aim:  The aim is to describe how nurses assess pain in patients. 

 

Methods: Literature review based on ten scientific articles. 

 

Results: 

 

The compilation of articles resulted in four themes,  nurses use of assessment 

instruments in the assessment of pain, the nurse and the patient's verbal 

communication in the assessment of pain, the nurse’s observation of the 

patient and his vital signs in the assessment of pain and the nurse assesses 

pain by taking help from past working experience in similar situations.  

 

Discussion: A non adequate pain assessment can cause a hardship for the patient and it is 

therefore important that the nurse allows patient to be in focus at the pain 

assessment. 

 

Keywords: 

 

Experience, pain measurement, assessment instruments, verbal 

communication, observation, experience. 
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1 Inledning 

Intresset till arbetet väcktes under den verksamhetsförlagda utbildningen och extraarbete inom 

vården på kirurgavdelning. Där observerades att förekomsten av patienter med postoperativ 

smärta är hög samt att smärtskattning görs på olika sätt vilket leder till olika utfall. 

Under höstterminen gavs tillfälle att läsa valbarkurs med inriktning på smärta och lidande, 

vilken vi båda läste. Kursen gav en djupare förståelse av begreppet och dess mångsidighet 

samt att vi genom vetenskapliga artiklar återigen fick bekräftelse på att flertalet patienter på 

avdelningarna lider av smärta. Bedömning och utvärdering anser vi är centrala delar vid 

behandling av smärta. Under den verksamhetsförlagda utbildningen upplevde vi att det fanns 

brister i bedömning och utvärderingen av smärta och vi vill därför fördjupa oss inom ämnet. 

 

2 Bakgrund 

International Association for the Study of Pain [IASP] har fastställt en definition av smärta, 

”Smärta är en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada 

eller beskriven i termer av sådan skada.” (Rivano, 2010, s.63). 

 Enligt beskrivningen av begreppet ovan kan det utläsas att smärta är mångfacetterat och 

innehåller såväl kroppsliga, andliga, intellektuella och känslomässiga aspekter. Smärta är en 

subjektiv, personlig upplevelse och är därför svår för en annan person att tolka och beskriva 

(Werner, 2010a).  

Smärta delas in i olika kategorier utifrån exempelvis intensitet, uppkomst, duration och 

etiologi. Vanligast är att dela in smärta i akut eller långvarig. Den akuta smärtan uppkommer 

vid vävnadskada och kan övergå och bli långvarig om smärtan kvarstår trots att 

vävnadsskadan läkt. Risken för att den akuta smärtan ska utvecklas till långvarig smärta ökar 

vid hög smärtintensitet under det postoperativa förloppet (Werner, 2010a).  Enligt IASP 

klassas smärtan som långvarig om smärtdurationen är minst tre månader (Jakobsson, 2007).  

 

2.1 Olika typer av smärta 

Det finns olika typer av smärta och exempel på dessa är nociceptiv, neurogen, psykogen och 

idiopatiskt smärta. Fokus i detta arbete kommer att ligga på nociceptiv smärta då det är den 

vanligast förekommande enligt Haegerstam (2008). De andra typerna av smärta kommer även 

att nämnas för att ge en ökad förståelse för de olika smärttyperna. 

Nociceptiv smärta uppkommer vid vävnadsskada i samband med kirurgiska ingrepp eller 

annan vävnadsskada och kallas då akut smärta (Jakobsson, 2007). Vävnadsskadan som 
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uppstått följs av en inflammatorisk process som är en reaktion från kroppen med syftet att 

transportera bort skadad vävnad och starta en läkningsprocess (Haegerstam, 2008). Smärtan 

medvetandegörs då smärtsignaler skickas från nociceptorer i det skadade vävnadsområdet 

vidare till ryggmärg och sedan till hjärnan. Personen blir då medveten om att det gör ont 

(Jakobsson, 2007).  

Neurogen smärta definieras enligt Neuropatic pain special interest group [NeuPSIG] 

som ”Smärta som uppstår som en direkt konsekvens av en lesion eller sjukdom som påverkar 

det somatosensoriska systemet” (Hansson & Leffler, 2010, s. 566). Nociceptornerven som i 

vanliga fall skickar information från den skadade vävnaden till ryggmärgen skadas vid 

neurogen smärta. Smärtimpulsen skickas istället automatiskt från det skadade området utan 

retning av nervens receptor. Detta leder till att det centrala nervsystemet får en ökad retbarhet.  

Smärtan yttrar sig genom bränningar och blixtringar och kan ligga proximalt eller distalt om 

skadan (Haegerstam, 2008). Exempel på sjukdomar som kan orsaka neurogen smärta och 

påverka det centrala nervsystemet är multipel skleros och stroke (Jakobsson, 2007). 

Psykogen smärta orsakas av olika psyksiska sjukdomar som t.ex. depression och ångest. 

Delar av hjärnan aktiveras av sjukdomen och påverkar personens upplevelse av smärta 

(Jakobsson, 2007).  

Idiopatisk smärta är smärta av okänd orsak och ska ha förekommit under minst sex 

månader. Stor problematik finns gällande denna smärttyp, diagnostik och avgränsning av 

psykologiska faktorer (von Knorring & Ekselius, 2010). 

2.2 Smärtförekomst inom sjukvården 

I en studie skriven av Wadensten, Fröjd, Swenne, Gordh och Gunningberg (2011) 

framkommer det att förekomsten av smärta bland patienter på sjukhus är hög och att smärtan 

inte bedöms adekvat. 65 procent av 494 tillfrågade inneliggande patienter uppgav att de under 

de senaste 24 timmarna upplevt smärta.  

Wadensten et al. (2011) resultat får stöd av Massimo, Viterbori, och Flego (2002) studie.  

Massimo et al. (2002) studie visade även att förekomsten av smärta på avdelningar inom 

italienska sjukhus är hög. 56,6 procent av 4121 tillfrågade patienter uppgav att det upplevt 

smärta under de senaste 24 timmarna. Vid jämförelse av studierna emellan kan det utläsas att 

förekomsten inte är knuten till ett specifikt land utan förekommer i flertalet länder och har 

funnits under de senaste åtta åren.  

Flera studier har gjorts gällande smärtförekomsten och Sommer et al. (2008) studie visar 

återigen att förekomsten är hög. 41 procent av 1361 patienter upplevde smärta en timme efter 
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operation. 26 procent av dessa uppgav att smärtan var av måttlig karaktär, resterande 15 

procent uppgav svår smärta. Studien kunde dock påvisa samband mellan operationstyp och 

smärtförekomst samtidigt som förekomsten var sjunkande i relation till tid efter operation. 

Wadensten et al. (2011) relaterar den höga förekomsten av smärta till att smärtskattnings 

skalor inte används i den utsträckning de borde, med resultatet att patienten inte får den 

smärtlindring som krävs. 

 

 2.3 Sjuksköterskans bedömning av smärta 

Sjuksköterskan har en central roll i vården av patienter med smärta. Bedömning, 

dokumentation, patientinformation, behandling, utvärdering och identifiering av 

konsekvenser, är vanliga uppgifter. En patients smärtintensitet är en viktig komponent i 

smärtbedömningen och innebär att patientens självskattade smärtintensitet ska tolkas av 

sjuksköterskan. Skattning av smärta görs enklast med applicering av bedömningsinstrument 

t.ex. Visuell Analog skala (VAS), Numerisk skattningsskala (NRS) eller Verbala 

kategoriskalor (VRS) av sjuksköterskan (Allvin & Brantberg, 2010). 

VAS är det mest kända smärtskattningsinstrumentet för att bedöma en patients smärta. 

Skalan består av en framsida avsedd för patienten och en baksida för sjuksköterskan. 

Patienten ombeds att på en horisontell linje markera sin aktuella smärtintensitet mellan ingen 

smärta samt värsta tänkbara smärta. På VAS-skalans baksida som är avsedd för sjusköterskan 

överförs patientens smärtintensitet till en numrerad graderad skala, för en lättare avläsning av 

patientens självskattning (Vårdhandboken, 2012). 

Något att ha i åtanke vid bedömning är att bedömningsinstrumenten inte kan utgöra en 

enskild grund, då det är endimensionella. Vid bedömning av smärta måste flertalet faktorer 

vägas samma och komplettera varandra för att få en fullgod smärtskattning (Werner, 2010b). 

Skillnader finns gällande patienters och sjuksköterskors skattning av smärta. 

Sjuksköterskor tenderar att skattar smärtan lägre än patienterna själv (Davoudi, Afsharzadeh, 

Mohammadalizadeh & Haghdoost, 2008). Field (1996) stödjer Davoudi et al. (2008) studie 

om att sjuksköterskor skattar patienters smärta lägre än patienterna själva. Patienter i studien 

fick gradera sin smärta på en verbal smärtskattningsskala med numrering noll till fem. 

Ansvariga sjuksköterskor fick därefter gradera patienternas smärta genom samma 

tillvägagångsätt. Resultatet visade ett medelvärde hos sjuksköterskorna på 2,0 i jämförelse 

med patienternas 2,2. 

Målet med all smärtbehandling är att minska lidandet för patienten och höja livskvalitén 

(Werner, 2010b), vilket är ett utav sjuksköterskans grundläggande ansvarsvarsområden enligt 
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kompetensbeskrivningen (Socialstyrelsen [SOSFS], 2005). Vården som ges ska även vara 

individanpassad (Svensk författningssamling [SFS]1982:763).  

 

2.4 Sjuksköterskans dokumentation av smärta 

Sjuksköterskor har enligt svensk lag skyldighet att dokumentera sitt omvårdnadsarbete. Det 

innebär att observationer, bedömningar och åtgärder ska journalföras enligt SOSFS (2008:14).  

Lewén, Gardulf och Nilsson (2010) visar i sin studie att bedömning av smärta i stor 

utsträckning inte dokumenteras. I 52 procent av 698 genomgånga patientjournal fanns 

noteringar journalförda av sjuksköterskor eller läkare, om att patienter upplevt smärta. Av 

dessa innehöll 88 procent en notering om smärtbedömning, intensitet, duration och 

lokalisation. Endast fem procent av anteckningarna innehöll en notering om patientens 

självskattade smärta genom användning av VAS.  

I en annan studie skriven av Grazia De Marinis et al. (2010) observerades sjuksköterskan i 

sitt arbete och jämfördes med dokumentationen av arbetet. Endast 40 procent av 

sjuksköterskornas omvårdnadsarbete dokumenterades i patientjournalerna, varav 37 procent 

av dokumentationerna utgjordes av bedömningar. Dokumentationen gällande smärta 

utgjordes av 11-18 procent av det totala antalet dokumentationer men varierade relaterat till 

antal dagar efter operation. Smärtdokumentation kan jämnföras med dokumentation gällande 

läkemedelsadministrering som hade en dokumentationsförekomst på 100 procent. 

Wadensten et al. (2011) skriver i sin studie att den höga förekomsten av smärta står i 

relation till att smärtskalor inte används i den utsträckningen det borde, vilket 

överensstämmer med Lewén et al. (2010) och Garzia De Marinis et al. (2010) som visar att 

förekomsten av bedömningar är bristfällig. ”If it is not recorded, it has not been done!” 

(Grazia De Marinis et al. 2010, s. 1544). Bristen gällande dokumentationen resulterar i att 

patienter upplever lidande tillföljd av otillräcklig bedömning och behandling av smärta 

(Wadensten et al. 2011). 

 

2.5 Lidande 

”Lidande är en negativ reaktion orsakad av upplevd smärta eller andra situationer som 

förlust av kär anhörig, stress, ångest och liknande” (Haegerstam, 2010, s. 79).  

Haegerstam (2010) skriver att smärta ofta följs av ett lidande men att det även kan vara 

omvänt, att lidande kan orsaka smärta.  Dock behöver inte smärta vara kopplat till begreppet 

lidande, utan kan förekomma enskilt. Lidandets orsaker kan vara somatiska, psykosociala och 

existentiella. Det sammansatta lidandet måste uppmärksammas av omgivningen, framförallt 
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av sjuksköterskan. Att uppmärksamma lidandet kan handla om hur lidandet yttrar sig, hur 

patienten kommunicerar osv. för att sedan kunna tolkas och behandlas eller lindras.  

Inom vårdvetenskapen beskrivs människan som en enhet bestående av kropp, psyke, själ 

och ande och därför är det av största vikt att vårda utifrån ett helhetsperspektiv och inkludera 

dessa aspekter i omvårdnaden. Smärta kan följas av lidande och det är därför viktigt att 

lidandet uppmärksammas och bekräftas (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud, & Fagerberg, 

2003).  

2.6 Problemformulering 

Smärta är ett mångfacetterat begrepp och innefattar olika aspekter. Smärta är individuellt och 

svårt för sjuksköterskan att bedöma och tolka. Förekomsten av smärta ute i klinisk praxis är 

hög och brister finns gällande smärtbedömning och dokumentation. Otillfredsställande 

bedömning och behandling av smärta kan orsaka ett lidande hos patienten. Sjuksköterskan har 

ett omfattande ansvar i vården av patienter med smärta med arbetsuppgifter som innefattar 

bedömning, dokumentation, information, behandling, utvärdering samt att uppmärksamma 

konsekvenser. Avsikten med arbetet är att studera sjuksköterskans bedömning av smärta. 

 

3 Syfte 

Syftet är att beskriva hur sjuksköterskan bedömer smärta hos patienter. 

  

4 Teoretisk utgångspunkt 

Lidandet saknar ett gemensamt språk och har flera uttryck. Det är därför viktigt att 

sjuksköterskan identifierar personens uttrycksform och söker orsaken till lidandets uppkomst 

(Eriksson, 1994). Uppkomsten kan ha sin grund i bristande behandling och vård från 

sjuksköterskan och orsakar därför ett lidande hos patienten. Katie Erikssons teori om lidandet 

anses därför ha relevans till arbetets syfte då begreppet smärta står i nära relation till lidandet.  

”Att leva innebär att lida ”(Eriksson, 1994). Lidandet är kärnan i det mänskliga livet och 

bör ses som en kamp mellan det onda och det goda. Alla människor kommer någon gång i 

livet i kontakt med lidandet. Eriksson (1994, s. 21) definierar lidande som något ”negativt 

eller ont, någonting som ansätter människan. Någonting som människan måste leva med, 

någonting som hon utsätts för. En kamp. Någonting konstruktivt eller meningsbärande, en 

försoning”.   

Förhållningsättet gentemot lidandet kan vara svårt att hantera för en människa då lidandet 

inte behöver ha en mening. Viktigt är dock att människan tillskriver lidandet en mening. 
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Eriksson menar att lidandet får en mening när livet har en mening och att en människa utan 

lidande förlorar sin frihet att vara människa (Eriksson, 1994). Lidandet har enligt Eriksson en 

central roll i människans värld och upplevelsen kan ha sitt ursprung i olika delar i människans 

verklighet.  

Eriksson talar om tre sorters lidande, sjukdoms, livs och vårdlidande. De olika 

lidandeformerna har olika uppkomstorsak (Eriksson, 1994). Sjukdomslidande är ett lidande 

som uppstår till följd av sjukdom t.ex. hjärtinfarkt eller behandling. Fysiska symtom som 

bröstsmärta, tryck över bröstet kan ge konsekvenser i form av begränsningar i livet. 

Begränsningarna kan upplevas som en oförmåga till att leva ett fullgott liv. Lidandet kan även 

vara av själslig och andlig som människan upplever i relation till sin sjukdom. Relationen 

mellan smärta och lidande har en central roll i sjukdomslidandet och lindras genom att 

smärtan lindras eller elimineras (Eriksson, 1994).  

Livslidande innebär att hela människans livssituation berörs, det tidigare levda livet ändras 

eller tas ifrån en. Livslidande kopplas samman av Eriksson (1994) med allt vad det innebär att 

leva t.ex. hur människan fungerar i en social situation. Denna typ av lidande ses som ett hot 

mot människas existens eller förmåga till att fullborda sin sociala tillvaro.  

Den tredje sortens lidande, vårdlidande definierar Eriksson (1994) som en upplevelse till 

följd av vård och behandling och är ett onödigt lidande som bör förebyggas och motverkas. 

Vårdlidandet karakteriseras av en upplevelse hos patienten som kränkning eller avsaknad av 

kontroll. 

Det finns olika former av vårdlindande och varje människa upplever lidandet på sitt sätt. 

Vårdlidandet delas in i fyra kategorier, kränkning av patientens värdighet, fördömelse och 

straff, maktutövning och utebliven vård. Vårdlidande handlar om vårdetik och om god vård.  

Vårdlidandet finns till för att öka medvetenheten och för att öka det goda omkring oss 

(Eriksson, 1994). 

En orsak till att ett vårdlidande uppstår är att patientens värdighet kränks. Kränkningen 

sker genom att patienten fråntas sin förmåga att vara människa fullt ut. Kränkning kan ske 

genom direkta och konkreta åtgärder av sjuksköterskan som t.ex. nonchalans (Eriksson, 

1994).  

Lidandet bör lindras och det onödiga lidandet, lidandet utan mening bör elimineras. 

Förutsättningar för att lindra ett lidande är att ha en tillåtande vårdkultur där patienten tillåts 

att vara patient, känner sig respekterad och välkommen. Sätten att lindra är olika och handlar 

om allt från konkreta handlingar till att förmedla hopp. Vikten ligger i att inte kränka 
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patientens värdighet, fördöma eller missbruka makt utan att se och ge patienten den vård som 

patienten är i behov av (Eriksson, 1994). 

 

5 Metod 

En litteraturstudie valdes som metod för att få en översikt över det aktuella kunskapsläget i 

relation till syftet inom valt ämnesområde. 

 

5.1 Datainsamling 

Datainsamling gjordes i databasen Cinahl, en utav de mest omfattande databaserna för artiklar 

i fulltext inom ämnesområdet omvårdnad (Ersta Sköndal Högskola, 2013). 

Informationssökningen delades in i två sökningar, den inledande och den egentliga sökningen. 

Den inledande sökningen gjordes för att få en förståelse för ett problemområde inom dagens 

forskning. Efter den inledande sökningen formulerades en problemformulering och ett syfte 

som utgjort grunden för den egentliga litteratursökningen (Friberg, 2012a). 

Vid sökningarna i databasen användes funktionen Cinahl Headings för att öka relevansen 

på sökningarna. Funktionen ger förslag på synonymer till sökord. Förslagen kompletterades 

med ytterligare sökord genom boolesk sökning. Boolesk sökning innebär att sökorden kopplas 

samman med varandra genom operatorer som AND och OR och resulterar då i en sökning på 

båda sökorden (Östlundh, 2012).  

Vid litteratursökning användes sökorden assessment, nociceptive pain, nurse, observation, 

pain evaluation, pain measurement, postoperative pain, prevalence och strategies. Orden har 

kombinerats på olika sätt och samtliga sökningar avgränsades med peer reviewed och full 

text. Ett antal sökningar begränsades även med årtal. Östlundh (2012) menar att 

begränsningar underlättar urvalet. Mängden artiklar har varierat under sökningsprocessen 

vilket har resulterat i att sökord har exkluderats, inkluderats och kombinerats på olika sätt. 

Sökningarna i Cinahl kompletterades med sekundärsökning. Sekundärsökning innebär att 

information av intresse från referenslistor och bibliografiska poster används (Östlundh, 2012). 

Valda artiklars referenslistor från den egentliga sökningen granskades. Intressanta 

primärstudier valdes ut och användes.  

 

5.2 Urval 

Sökningar gjordes på både kvantitativa och kvalitativa artiklar och båda har valts att 

inkluderas i arbetet. Genom att inkludera båda typer av studier fås ett bredare perspektiv på 
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problematiken. Kvantitativa artiklar anses förstärka och bekräfta kvalitativa artiklars resultat. 

Sjuksköterskornas genomförande av smärtskattning kan beskrivas i kvantitativa artiklar 

genom exempelvis enkätfrågor som sammanställs i diagram eller genom observationer.  

En linjär jämförelse går ej att göra emellan kvantitativa och kvalitativa studier, då studiernas 

utformning resulterar i att ord respektive siffror presenteras (Friberg, 2012b). Åtanke om de 

olika studiernas utformning har hafts genom arbetets gång. 

Artiklarna valdes utifrån relevans till syftet. Första steget i urvalsprocessen av artiklar 

gjordes utifrån Karolinska institutets riktlinjer (2006) för utformning av vetenskapliga 

artiklar. Efter det första urvalet granskades artiklarnas abstract i enlighet med Östlundh 

(2012), ett urval på 28 artiklar gjordes. Inklusionskriterier för artiklarna var att de var skrivna 

på engelska eller svenska, hade relevans för syfte och överenstämde med Karolinska 

Institutets riktlinjer (2006). Artiklar med ett publiceringsår innan 1997 exkluderades då dessa 

inte ansågs vara aktuella i dagsläget. 

I det andra steget i urvalet gjordes en mer djupgående läsning av artiklarnas resultatdel för 

att se om relevans för problemformulering och syfte fanns. Korta sammanfattningar av alla 

artiklarnas resultatdelar gjordes och diskuterades inom författarparet. 

Artikelurvalet har speglats av ett kritiskt förhållningsätt för att öka arbetets tillförlitlighet 

(Polit &  Tatano Beck, 2010). Vid sökningarna av artiklarna har ett världsperspektiv 

applicerats, då smärta är ett globalt problem. Artikelunderlaget till resultatdelen omfattar tio 

artiklar och kan ses i matris, bilaga 2. 

 

5.3 Analys 

Artiklarna analyserades enligt Fribergs (2012b) tre steg. Det första steget i analysen var att 

läsa igenom samtliga tio artiklar och sammanfatta dessa för att förstå innehåll och 

sammanhang i varje enskild artikel. Andra steget i analysen var att finna likheter och/eller 

skillnader mellan syften, metoder, tillvägagångsätt och analys. Detta för att strukturera upp 

analysen och bryta ner artiklarnas innehåll i mindre beståndsdelar för enklare material 

hantering. Därefter har likheter och/eller skillnader i artiklarnas resultatdel urskilts utifrån 

Fribergs (2012b) förslag på struktur vid granskning. Steg tre innebar att göra en 

sammanställning av likheterna och skillnaderna emellan ord och meningar i artiklarnas 

resultat som svarar mot arbetets syfte. 

 Informationen som framkom genom sammanställningen av artiklarnas resultat sorterades 

under olika teman. Sorteringen gjordes genom att skillnader och likheter markerades med 
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markeringspennor. Markeringarna gjordes för att urskilja vad som var unikt samt vad som 

förekom i flera artiklar i relation till syftet. Vanligast förekommande likheter och skillnader i 

sjuksköterskornas genomförande av smärtskattning sammanställdes i teman. 

Sammanställningen resulterade i fyra rubriker. Avvikelser från teman av sjuksköterskornas 

genomförande av smärtskattning i artiklarnas resultat har även observerats och noterats. 

Efter sorteringen skapades en översiktstabell över hur sjuksköterskorna genomförde 

bedömning av smärtskattning hos patienter. Tabell med teman presenteras i bilaga 3. 

Sammanställda teman var sjuksköterskans användning av bedömningsinstrument vid 

bedömning av smärta, sjuksköterskan och patientens verbala kommunikation vid bedömning 

av smärta, sjuksköterskans observation av patientens icke-verbala kommunikation och dennes 

vitalparametrar vid bedömning av smärta och sjuksköterskan bedömer smärta genom att ta 

hjälp från tidigare yrkeserfarenheter av liknande situationer. 

 

6 Forskningsetiska överväganden 

I enlighet med Karolinska Institutets riktlinjer (2006)  för vad som karakteriserar en 

vetenskaplig artikel, har artikelgranskning gjorts. Riktlinjerna innebär att en vetenskaplig 

artikel ska ha en tillförlitlig publicering i en vetenskaplig tidskrift, vara vetenskapligt 

granskad och vara tillgänglig i databaser.  

Författarna har vid urvalet av artiklar strävat efter att de ska vara etiskt godkända. Detta 

innebär att deltagarna i studien ska vara informerade om att deltagandet är frivilligt, att de 

samtycker till deltagande, att deltagarna har rätt att vara anonyma och att informationen 

behandlas konfidentiellt (Vetenskapsrådet, 2011). Sex av tio valda resultatartiklar är etiskt 

godkända. I de fyra övriga artiklarna har deltagarna givit sitt samtycke till deltagande.  

Ett reflekterande kritiskt förhållningsätt har använts  i enlighet med Forsberg och 

Wengström (2008) vilket innebär att vara kritisk i urvalet för att egna ståndpunkter ej ska 

påverka utfallet och därmed resultatet av litteraturstudien.  

Då artikelunderlaget är skrivet på engelska har författarna valt att använda Nordstedts 

engelska-svenska ordbok (2000) för korrekt återgivning.  

 

7 Resultat 

Vid genomgång av granskade artiklar sammanställdes fyra teman gällande sjuksköterskans 

bedömning av smärta hos patienter. Dessa teman var sjuksköterskans användning av 

bedömningsinstrument vid bedömning av smärta, sjuksköterskan och patientens verbala 
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kommunikation vid bedömning av smärta, sjuksköterskans observation av patienten och 

dennes vitalparametrar vid bedömning av smärta och sjuksköterskan bedömer smärta genom 

att ta hjälp från tidigare erfarenheter av liknande situationer. Artiklarna och deras respektive 

teman presenteras i tabell, se bilaga 3.  

 

7.1 Sjuksköterskans användning av bedömningsinstrument vid bedömning av 

smärta 

Ett tema som sammanställdes vid granskningen av artiklar var sjuksköterskans användning av 

bedömningsinstrument vid bedömning av smärta (Harper, Ersser & Gobbi, 2007; Manias, 

Bucknall & Botti, 2004; McNamara, Harmon & Saunders, 2012). Bedömningsinstrument 

ansågs av sjuksköterskor vara fördelaktiga för både sjuksköterskan själv och för patienten vid 

skattning av smärta. Patienten fick möjlighet att uttrycka sin smärta genom 

bedömningsinstrumentet vilket skapade en trygghet i vårdrelationen, samtidigt som tillträde 

till patientens upplevelse gavs. Bedömningsinstrumenten ansågs vara ett hjälpmedel för att 

fastställa patientens välbefinnande och trygghet (Layman Young, Horton & Davidhizar, 

2006). 

Samtliga sjuksköterskor i Harper et al. (2007) studie uppgav att de använde 

bedömningsinstrument vid skattning av smärta. Resultatet i Harper et al. (2007) studie skiljer 

sig från resultatet i Dihle, Bjørlseth och Helseth (2006) studie där sjuksköterskorna uppgav att 

de sällan använde sig av bedömningsinstrument vid skattning av smärta, trots att de hade 

kunskap om instrumenten. Dihle et al. (2006) studie får stöd av Manias et al. (2004) studie där 

sjuksköterskorna endast använde bedömningsinstrument i 8,9 procent av 316 observerade 

smärtaktiviteter. 

Sjuksköterskorna beskrev att de under sina yrkesverksamma år använt sig av flera olika 

bedömningsinstrument men uppgav att numeriska skattningsskalor föredrogs framför andra 

bedömningsinstrument (McNamara et al. 2012).  

Svårigheter som uppstod och beskrevs av sjuksköterskor vid skattning med 

bedömningsinstrument var att patienter hade svårigheter att tolka och förstå de olika 

skattningsskalorna. Patienterna skattade smärtan densamma över tid eller ställde frågor 

gällande vad som ansågs vara värsta tänkbara smärta, dvs.  nummer tio på skalan (Layman 

Young et al. 2006; Manias et al. 2004).  

När svårigheter uppstod gällande tolkning och förståelse av skattningsskalor gjorde 

sjuksköterskorna få försök att klargöra tillvägagångsättet eller öka patientens förståelse. Det 
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beskrevs av sjuksköterskorna som svårt att klargöra för en patient vad som menas med värsta 

tänkbara smärta (Manias et al. 2004). Layman Young et al. (2006) skriver att det är svårt att 

bedöma smärta då det är en individuell upplevelse. Svårigheter med att tolka och förstå 

skalorna nämns även av Harper et al. (2007) som en orsak till att patienter under/överskattade 

sin smärta. Svårigheterna med tolkning av skattningsskalorna visar att skalorna är subjektiva 

och stärks av Layman Young et al. (2006) studie där sjuksköterskor beskrev att 

skattningsskalorna är subjektiva och att detta kan leda till felaktiga bedömningar och resultat.  

I Manias et al. (2004) studie beskrev sjuksköterskor att bedömning av smärta med 

bedömningsinstrument i vissa fall inte leder till någon djupare förståelse för patientens 

smärtproblematik.  

 

7.2 Sjuksköterskan och patientens verbala kommunikation vid bedömning av 

smärta 

Att tillfråga patienter om smärta är viktigt då smärta inte kan mätas objektivt och beskrivs 

som ett första steg i en smärtbedömning av tillfrågade sjuksköterskor i Harper et al. (2007).  

Harper et al. (2007) studie får stöd av Dihle et al. (2006) och Manias et al. (2004) studier. 42 

procent av tillfrågade sjuksköterskor i Sjöström, Dahlgren och Haljamäe (2000); Sjöström, 

Haljamäe, Dahlgren och Lindström (1997) uppgav att de grundade smärtbedömning på 

verbal kommunikation med patienten. Detta styrks av Manias et al. (2004) som redovisar att 

45,3 procent av sjuksköterskorna i studien använde sig av verbal kommunikation vid 

smärtbedömning. Att tillfråga patienter om smärta är av stor vikt då smärta inte kan mätas 

objektivt, uppgav sjuksköterskorna (Harper et al. 2007).  

Sjuksköterskorna uppgav att en förutsättning för att verbal kommunikation ska fungera är 

att patienterna har avsikt att föra en dialog med sjuksköterskan, annars föreligger endast 

envägskommunikation (Sjöström et al. 2000). Vid bedömning av smärta genom verbal 

kommunikation tillfrågades patienter om smärtans förekomst och intensitet som ett första steg 

(Dihle et al. 2006; Klopper, Andersson, Minkkinen, Ohlsson & Sjöström, 2006).   

Tillvägagångsätten för hur frågor ställdes skiljde sig åt sjuksköterskor emellan. 

Sjuksköterskor tillfrågade patienter om deras smärta genom att ställa direkt och indirekta 

frågor (Dihle et al. 2006; Manias et al. 2004). 

Med en direkt fråga menas att sjuksköterskan tillfrågar patienten om smärtan genom att 

exempelvis ställa frågan, har du ont för tillfället? (Manias et al. 2004). I 45,3 procent av 316 

observerade smärtaktiviteter ställde sjuksköterskorna direkta frågor till patienterna. 
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Sjuksköterskorna beskrev att frågorna klargjorde för patienterna att svar förväntades inom 

ämnesområdet smärta (Dihle et al. 2006). En direkt fråga genererar i ett kort svar med 

otillräcklig information om smärtproblematiken (Manias et al. 2004). Svaren på de direkta 

frågorna följdes upp av sjuksköterskan med kompletterande följdfrågor för att få en djupare 

förståelse för patientens smärtupplevelse.  

Det andra tillvägagångsättet vid bedömning av smärta genom verbal kommunikation var 

att ställa indirekta frågor till patienten. Indirekta frågorna som ställdes av sjuksköterskorna 

berörde inte smärtproblematiken specifikt utan innebar en mer allmänna fråga som 

exempelvis, hur mår du? Sjuksköterskorna beskrev att dessa frågor inte alltid genererade i ett 

svar gällande smärtproblematiken hos patienten (Dihle et al. 2006). 

I Harper et al. (2007) studie beskrev sjuksköterskorna att det är viktigt att tro på vad 

patienterna säger. Sjuksköterskorna i Klopper et al. (2006) studie beskrev att det kan vara 

svårt att tro på en patient som verbalt uttrycker smärta där en beroendeproblematik finns i 

bakgrunden. Patientens bakgrund bör i dessa fall vägas in av sjuksköterskan i bedömningen. 

Smärta är ett individuellt fenomen och det är endast patienten som kan avgöra om hon eller 

han har smärta för tillfället. Därmed betonas betydelsen av att tro på patienten (Sjöström et al. 

2000).  

Uttalade inte patienten någon smärta antog sjuksköterskan att patienten inte hade ont och 

därmed gjordes ingen bedömning om smärtförekomsten. Dock uppmanade sjuksköterskorna 

patienterna att säga till om smärta uppkom (Dihle et al. 2006). Dihle et al. (2006); Manias, 

Botti och Bucknall (2002); Manias et al. (2004) beskriver även att patienter som påtalar 

smärta inte tas på allvar utan i vissa situationer inte får uppmärksamhet av sjuksköterskan. 

Exempel på situationer där patientens smärta inte togs på allvar av sjuksköterskan var vid 

såromläggning eller mobilisering. Patienter påtalade smärta och aktiviteten fortskred utan 

bedömning och lindring av smärtan. Patienterna förväntades att tolerera en viss grad av 

smärta under mobilisering och sjuksköterskorna tillät därför aktiviteten att fortgå utan att 

bedömning gjordes (Dihle et al. 2006; Manias et al. 2002; Manias et al. 2004). 

Dihle et al. (2006) påtalar även att det finns sjuksköterskor som uppmanar patienter att 

säga ifrån om aktiviteter ger upphov till smärta innan smärtan blir för svårt. Patientens verbala 

uttryck för smärta beskrevs av dessa sjuksköterskor väga tungt vid bedömningen av smärta.  

En situation då patienten togs på allvar av sjuksköterskan, var när patienten uttalade smärta 

i samband med läkemedelsadministrering. Patienten fick då smärtlindring vilket tyder på att 

sjuksköterskan gjort en smärtbedömning och trott på patientens verbala smärtuttryck (Manias 

et al. 2004).  
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7.3 Sjuksköterskans observation av patienten och dennes vitalparametrar vid 

bedömning av smärta 

Flertalet studier visar att sjuksköterskorna bedömer smärta genom att observera patienterna 

och deras vitalparametrar (Dihle et al. 2006; Harper et al. 2007; Klopper et al. 2006; Manias 

et al. 2004; Sjöström et al. 2000). 51 procent av tillfrågade sjuksköterskor i Sjöström et al. 

(1997); Sjöström et al. (2000) uppgav att de observerade patienter vid smärtbedömning och 

uppmärksammade deras tecken på smärta. Observationer av patienter gjordes enskilt t.ex. vid 

utförde av aktivitet men skedde även i samband med verbal kommunikation (Dihle et al. 

2006; Manias et al. 2004).  

Tecken på smärta som observerades av sjuksköterskor var kroppsspråk, blekhet, 

svettningar och aktivitetsnivå (Dihle et al. 2006; Klopper et al. 2006). Det som främst 

observerades var patienters ansiktsuttryck, grimaser (Dihle et al. 2006; Harper et al. 2007). 

Enligt Sjöström et al. (1997) studie ansågs patienternas grimaser vara en indikator på stress 

istället för ett tecken på smärta enligt sjuksköterskorna. 

Ett exempel på en situation där patienten observerades var då sjuksköterskan gjorde en 

fysisk undersökning av en patients operationsområde. Området palperades och patientens 

reaktion observerades. Ytterligare observationer gjordes av sjuksköterskor gällande rödhet, 

blödning, svullnad och ödem runt såret (Klopper et al. 2006; Manias et al. 2004).  

Fysisk undersökning möjliggjorde att sjuksköterskorna kunde fastställa om palpering 

orsakade smärta eller om smärtan hade sin grund i komplikation till följd av operation t.ex. 

ventrombos (Manias et al. 2004). Sjuksköterskor tenderade att ha en ökad uppmärksamhet på 

smärta i samband med att andra observationer utfördes (Manias et al. 2002). 

Observationskategorier som nämndes i studierna var kroppsliga tecken på smärta som 

nämnts ovan, samt vitalparametrar (Harper et al. 2007; Klopper et al. 2006). Vitalparametrar 

inkluderar blodtryck, puls, saturation och andningsfrekvens (Klopper et al. 2006) och 

avvikelser var enligt sjuksköterskorna i Harper et al. (2007); Klopper et al. (2006) och 

Sjöström et al. (2000) studie tydliga tecken på smärta hos patienten.  

Vid bedömning av smärta genom observation beskrev sjuksköterskor att det är viktigt att 

väga samman observationskategorierna och inte enbart basera sin bedömning på en kategori 

(Harper et al. 2007; Klopper et al. 2006). I Klopper et al. (2006) studie fokuserade 

sjuksköterskorna på patienternas övergripande utseende.   

Vanligast förekommande observerade smärtindikatorer i granskad dokumentation var 

kroppsrörelser. Kroppsrörelser var dokumenterat i 59 procent av journalerna och 
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vitalparametrar i 15,3 procent av journalerna. Ansiktsuttryck hade en 

dokumentationsförekomst på sex procent av journalerna (Gelinas, Fortier, Viens, Fillion & 

Puntillo, 2004), vilket skiljer sig från vad sjuksköterskorna i Harper et al. (2007) studie 

uppgav. De uppgav att de främst observerade ansiktsuttryck vid bedömning av smärta.  

Manias et al. (2004) skriver att observationer användes av sjuksköterskor som komplement 

till verbal kommunikation för att bekräfta och stärka smärtbedömningen. Detta bekräftas av 

Dihle et al. (2006) som även påtalar att observationer förekom i kombination med verbal 

kommunikation. Sjuksköterskorna hade varierande uppmärksamhet relaterat till patientens 

smärtuttryck, vissa var mer fokuserade på den verbala kommunikationen, andra på 

observationer medan vissa hade förmågan att fokusera på båda.  

 

7.4 Sjuksköterskan bedömer smärta genom att ta hjälp från tidigare 

erfarenheter av liknande situationer 

Sjuksköterskor uppgav att de använder sig av tidigare erfarenheterer av liknande situationer 

vid bedömning av smärta (Harper et al. 2007; Klopper et al. 2006; Sjöström et al. 2000). 

Sjuksköterskans tidigare erfarenheter av kirurgisk vård ansågs av sjuksköterskorna underlätta 

vid bedömning av smärta dvs. sjuksköterskorna har sett hur ont andra patienter som utfört 

liknande kirurgiska ingrepp brukar ha (Harper et al. 2007; Sjöström et al. 2000). 

Sjuksköterskor såg samband mellan operationstyper och förväntad smärtintensitet (Klopper et 

al. 2006; Sjöström et al. 1997). 

Tidigare erfarenhet av kirurgisk vård ansågs av sjuksköterskorna möjliggöra en mer precis 

bedömning av smärtan än patienten själv. Sjuksköterskorna uppgav att de ansåg sig veta 

vilken smärta patienterna förväntades ha efter kirurgiska ingrepp (Harper et al. 2007). 

Sjuksköterskorna uppgav även att erfarenheten gjorde dem medvetna om skillnader mellan 

kön, etnicitet och ålder relaterat till smärta (Klopper et al. 2006). Erfarenheten ledde till en 

medvetenhet hos sjuksköterskorna om att vissa patientgrupper har mer smärta än andra 

(Sjöström et al. 2000). Den största skillnaden i smärttolerans som upplevdes av sjuksköterskor 

var mellan äldre och yngre patienter. Denna typ av kunskap från tidigare erfarenhet vägdes in 

och påverkade vid smärtbedömning. Sjuksköterskor uppgav att yngre patienter inte uttalade 

sin smärta i samma grad som äldre (Klopper et al. 2006).  

Tidigare erfarenhet beskrevs av sjuksköterskorna ha ökat medvetenheten om att lyssna på 

patienten. Smärta är ett individuellt fenomen och patienten är den enda som kan avgöra om 

denne har ont eller inte. Sjuksköterskan ska tro på och sympatisera med patienten (Klopper et 

al. 2006; Sjöström et al. 2000). Sjuksköterskorna uppgav att den tidigare erfarenheten av 
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liknande patientfall gjort det lättare att se samband, genom att veta vad som ska observeras. 

Ett exempel på detta är att sjuksköterskan såg sambandet mellan förhöjda vitalparametrar 

relaterat till smärta (Klopper et al. 2006; Sjöström et al. 2000). Smärtbedömningen ska ses 

som en del i en helhet där tidigare erfarenhet har lärt sjuksköterskan vad som ska göras för 

patienten samt hur detta ska göras (Klopper et al. 2006; Sjöström et al. 2000). 

 Harper et al. (2007); Sjöström et al. (1997); Sjöström et al. (2000) påpekar att bedömning 

utifrån erfarenhet bortser från ett individperspektiv. Fokus är inte på den individuella 

patienten utan på hur patienter vanligtvis upplever smärta. Vid bedömning av smärta utifrån 

sjuksköterskans erfarenhet blir sjuksköterskorna omedvetna om erfarenhetens inverkan vid 

bedömningen, individperspektivet får stå tillbaka gentemot erfarenheten (Harper et al. 2007).  

 

8 Metoddiskussion 

Att göra en litteraturstudie innebär att skapa en översikt över det aktuella kunskapsläget inom 

ett visst omvårdnadsområde eller ett problem inom sjuksköterskans verksamhetsområde. Det 

finns olika tillvägagångssätt för att genomföra en litteraturöversikt och i detta fall har syftet 

varit att skapa en beskrivande sammanställning av ett område (Friberg, 2012b).  

Artikelsökningen upplevdes som komplicerad då tillgången till artiklar i fulltext var 

begränsad. Cinahl headings användes men anses i efterhand inte ha underlättat sökningarna. 

Synonymerna som föreslogs enligt Cinahl headings anses istället ha begränsat sökningarna då 

flertalet resultatartiklar inte framkommit genom användandet av funktionen. Relevanta 

artiklar exkluderades genom denna typ av sökmetod. Ett bredare perspektiv gällande sökord 

hade kunnat behövas för att finna fler relevanta artiklar. 

Beslutet om sekundärsökning anses i efterhand ha varit viktigt, då det möjliggjorde ett 

resultat baserat på minst tio artiklar. Något som talar för databassökning är att artiklarna 

genomgår en granskningsprocedur (Östlundh, 2012), detta medför en trygghet som anses 

utebli vid sekundärsökning.  

Att granska artiklarnas abstract underlättade att göra ett första urval. Genom att endast läsa 

artiklarnas abstract kan ett oönskat bortfall ske och relevant information förbises. Dock anses 

det som nödvändigt att begränsa sig till att endast läsa abstract som ett första steg i 

artikelgransking då tiden varit begränsad 

Genom att inkludera artiklar med ett tidsspann på 16 år kan skillnader i sjuksköterskornas 

tillvägagångssätt vid genomförande av smärtbedömning studeras för att se om förändring 

skett eller om tillvägagångsätten varit desamma över tid. Tidsperspektivet kan anses resultera 
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i ett mindre aktuellt resultat men applicerades tidigt i arbetets fas då svårigheter uppstod med 

att hitta aktuella artiklar.  

Kvalitativa artiklars resultat anses lätta att förstå och koppla till arbetets syfte då de ger en 

djupare beskrivning av hur sjuksköterskan genomför bedömning av smärtskattning hos 

patienter. Kvantitativa artiklar anses inte direkt beskriva sjuksköterskornas genomförande vid 

bedömning av smärta men kan styrka eller dementera sammanställda teman. Det var bra att 

använda de kvantitativa artiklarna som komplement till de kvalitativa för att både beskriva 

hur sjuksköterskan genomför bedömning av smärtskattning och stärka detta med i vilken 

utsträckning vilket framkommer genom observationer. Det ansågs inte svårt av författarna att 

jämföra studierna emellan trots att studiernas resultat presenterats olika.                                                                                                                                                                                                        

Friberg (2012a) skriver att det finns risk vid litteraturstudier att författarna gör ett selektivt 

urval, dvs. väljer studier som stödjer den egna ståndpunkten istället för att ge en nyanserad 

bild av problematiken. Detta har resulterat i att författarna har försökt vidhålla ett kritiskt 

förhållningssätt vid urvalet av artiklar. En reflektion i efterhand gällande det kritiska 

förhållningssättet är att fyra artiklar är skrivna av samma författare dvs. två författarpar, vilket 

kan ha bidragit till ett mindre nyanserat resultat.  

Sammanfattningar av artiklarnas resultat upplevs ha varit till stor hjälp vid analysen då det 

har varit mycket information som skulle sorteras och kategoriseras. Vid sammanfattning av 

artiklarna framkom svårigheter gällande tolkning och översättning av artiklarnas resultat, då 

de är skrivna på engelska. Svårigheterna kan ha resulterat i att felaktiga tolkningar gjorts men 

har försökts undvikas genom noggrann genomgång samt diskussion mellan författarna.  

Det som underlättade analysen av artiklarna var att en översiktstabell skapades med 

framträdande teman. Detta för att få en bättre översikt över likheter och skillnader artiklarna 

emellan. Att analysera enligt Fribergs (2012b) tre steg anses ha underlättat analysarbetet 

eftersom det gett en struktur att arbeta utifrån. 

Metoden i detta arbete kan diskuteras då en litteraturstudie är tolkning av information. Då 

syftet var att beskriva hur sjuksköterskan genomför bedömning av smärtskattning hos 

patienter hade intervjustudier varit att föredra.  

 

9 Resultatdiskussion 

Författarna till litteraturstudien kommer här att diskutera de fyra teman som presenterats i 

resultatet. Temana kommer att diskuteras i ordningsföljd.  
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Det första temat i resultatet belyser sjuksköterskans användning av bedömningsinstrument 

vid bedömning av smärta. En fundering väcktes omgående kring detta tema vid 

sammanställningen av materialet. Klara skillnader framkom gällande sjuksköterskornas 

beskrivning av deras tillvägagångsätt och observationer av sjuksköterskornas arbete vid 

skattning av smärta. I Dihle et al. (2006) studie beskrev sjuksköterskorna att de sällan 

använde bedömningsinstrument och i Harper et al. (2007) uppgav sjuksköterskorna motsatsen 

att de använde bedömningsinstrument vid skattning av smärta. Observationen som gjorts av 

Manias et al. (2004) visade att 8,9 procent av sjuksköterskorna använde 

bedömningsinstrument vid skattning av smärta. 

Wadensten et al. (2011) skriver att den höga förekomsten av smärta bland patienter på 

sjukhus beror på att smärta inte bedöms adekvat och att bedömningsinstrument inte används i 

den utsträckningen de borde, vilket stärks av Dihle et al. (2006) och Manias et al. (2004). 

Författarna ställer sig frågande till vad det är som styr användandet av 

bedömningsinstrument. Påverkas användandet beroende på om det är en kirurgisk eller 

medicinsk avdelning eller handlar det om vilka riktlinjer som finns och tillämpas på 

respektive arbetsplats?  

I resultatet framkom att patienten fick möjlighet att uttrycka sin smärta genom 

bedömningsinstrumentet vilket skapade en trygghet i vårdrelationen, samtidigt som tillträde 

till patientens livsvärld gavs. Bedömningsinstrumenten ansågs vara ett hjälpmedel för att 

fastställa patientens välbefinnande och trygghet (Layman Young et al. 2006). 

Författarna ställer frågan om det kan vara så att om bedömningsinstrument inte används 

kan det resultera i att patientens upplevelse av smärta inte uttalas och att det individperspektiv 

som bör appliceras förbises? Uttalar inte patienten sin upplevelse av smärta kan den inte 

inkluderas av sjuksköterskan vid smärtbedömning. Smärta är en personlig upplevelse och 

svårt för en annan människa att tolka (Werner, 2010a).   

Davoudi et al. (2008) skriver om skillnader i skattning mellan sjuksköterskor och patienter. 

Sjuksköterskor tenderar att skatta patienters smärta lägre än patienterna själv. Värt att belysa 

är att skillnader i skattning av smärta kan leda till att vård i form av smärtlindring inte ges i 

den utsträckning som patienten behöver. Detta kan resultera i att förekomsten av smärta på 

sjukhusen stiger.  

Eriksson (1994) skriver om sjukdomslidande och menar att behandling kan leda till ett 

lidande hos patienten. Bedöms inte smärta korrekt kan det resultera i att behandlingen inte blir 

adekvat och därmed kvarstår smärtan och lidandet, vilket sker om sjuksköterskor skattar 
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smärtan lägre. Smärta och lidande har ett nära samband och genom att reducera smärtan kan 

lidandet lindras.  

Sjuksköterskorna beskrev bedömningsinstrumenten som subjektiva (Layman Young et al. 

2006; Manias et al. 2004) och få försök att klargöra för patienterna gällande 

bedömningsinstrumentens funktion och tillvägagångsätt gjordes enligt Manias et al.(2004). 

Författarna undrar om detta kan ses som en brist i sjuksköterskornas kompetens, att inte 

informera och klargöra. Det är dock svårt för sjuksköterskan att förklara vad som menas med 

värsta tänkbara smärta på skalan, eftersom upplevelsen av värsta tänkbara smärta varierar från 

person till person. De Rond et al. (1999) skriver även att problematiken kan handla om 

svårigheter för patienten med att översätta den upplevda känslan till en siffra.  

Sjuksköterskan har som tidigare nämnts, skyldighet enligt svensk lag att dokumentera 

observationer, bedömningar och åtgärder som utförts (SOSFS, 2008:14). Studier gällande 

dokumentation har visat att smärta är bristfälligt dokumenterat (Grazia De Marinis et al. 

2010) och hävdar att det som inte är dokumenterart inte har utförts. Briggs och Deans (1998) 

stärker Grazia De Marinis et al. (2010) studie om bristfällig dokumentation då de fann att 

dokumentation av patientens självskattade smärta saknades i 57 procent av granskade 

journaler. Avsaknad av dokumentation behöver inte enligt författarna innebära att 

smärtbedömning inte utförts utan att det av olika anledningar inte dokumenterats. Uteblir vård 

kan det enligt Eriksson (1993) orsaka ett vårdlidande.  

I Svenska Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) står det att all hälso- och sjukvård 

ska vara individanpassad och bygga på respekt och värdighet för patienten. Sjuksköterskan 

bör vid bedömning av smärta med bedömningsinstrumentet ha i åtanke att alla instrument inte 

lämpar sig för alla patienter vid t.ex. kommunikationssvårigheter. Tolkningsproblematik som 

uppkommer kan vara en indikation på att instrumentet inte lämpar sig för patienten och kan 

enligt författarna vara ett tecken på att bedömningen bör individanpassas. Eftersom det finns 

olika typer av smärta, som tidigare nämnts, krävs det att bedömningsinstrumenten vid 

smärtskattning anpassas utifrån patientens behov (Haegerstam, 2008). 

Att sjuksköterskorna inte anpassar bedömningsinstrumenten utifrån individen och 

instrumentens subjektivitet kan leda till vårdlidande. Patientens värdighet och människovärde 

kränks genom att förklaring inte ges vid frågor. Detta kan leda till känslor av avsaknad av 

kontroll, vilket kan vara ett tecken på vårdlidande enligt Eriksson (1994). 

Det andra temat som sammanställdes vid granskning av artiklar var, sjuksköterskan och 

patientens verbala kommunikation vid bedömning av smärta. Samtliga sjuksköterskor beskrev 
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att ett första steg vid smärtbedömning var att tillfråga patienten om dennes smärta (Dihle et al. 

2006; Harper et al. 2007; Manias et al. 2004).  

I enlighet med sjuksköterskans kompetensbeskrivning (SOSFS, 2008:14) ska 

sjuksköterskan ha förmåga att kommunicera med patienter på ett respektfullt och lyhört sätt. 

Harper et al. (2007) påtalar vikten av att tro på patientens smärtupplevelse. Sjuksköterskan 

ska även genom dialog med patienten skapa förutsättningar för delaktighet (SOSFS, 2008:14).  

Enligt Eriksson (1994) innebär begreppet trovärdighet att patienten, människan, tas på 

allvar och att dennes upplevelser ses som sanna. Då smärta är individuellt är patientens 

uttryck tillförlitlig information som sjuksköterskan ska väga in i smärtbedömningen. 

Patientens uttryck bör tas på största allvar vilket bekräftas av Briggs och Dean (1998). 

Patienten är den främsta experten på sig själv och sina upplevelser (Sahlsten, Larsson, 

Sjöström & Plos, 2009). Värt att belysa är att om patientens upplevelse tas på allvar av 

sjuksköterskan inkluderas patienten i smärtbedömningen. 

Enligt författarna brister respekten för patienterna då de inte tas på allvar av 

sjuksköterskorna, när de uttrycker smärta genom verbal kommunikation i samband med 

såromläggning eller mobilisering som Dihle et al. (2006); Manias et al. (2002); Manias et al. 

(2004) beskriver. När patienter uttryckte smärta i samband med läkemedelsadministrering, 

valde sjuksköterskorna däremot att bedöma och åtgärda smärtan (Manias et al. 2004). Det 

framstår som att smärtbedömning sker utifrån sjuksköterskans premisser och att patienten inte 

är i fokus för smärtbedömningen.  

Maktutövning kan orsaka ett lidande hos patienten och är en del i vårdlidandet (Eriksson, 

1993). Författarna menar att sjuksköterskan anses ha makt eftersom hon i vissa fall väljer att 

inte ta patienterna på allvar och därmed vårdar på sina premisser. Eriksson (1994) skriver att 

ett sätt att utöva makt är genom att nonchalera en patient, vilket kan leda till en känsla av 

maktlöshet hos patienten. Utebliven vård kan orsakas av allt från försumlighet, små felsteg till 

vanvård. Maktutövningen kan enligt författarna uppstå då sjuksköterskor jobbar under 

inverkan av stress och vill vidhålla rutiner på avdelningen. Stressen kan orsaka ett avkall på 

rutiner som kan resultera i försumlighet. 

Det tredje temat beskriver sjuksköterskans observation av patientens icke-verbala 

kommunikation och dennes vitalparametrar vid bedömning av smärta (Dihle et al. 2006; 

Harper et al. 2007; Klopper et al. 2006; Manias et al. 2004; Sjöström et al. 2000). 

Observationer av patienter utfördes enskilt men skedde även i samband med verbal 

kommunikation (Dihle et al. 2006; Manias et al. 2004). 
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Sjöström et al. (1997) menar att patientens uttryck såsom grimaser inte behöver vara ett 

tecken på smärta utan kan orsakas av andra faktorer. Författarna belyser därför att det viktigt 

att kombinera observationer med andra tillvägagångssätt såsom verbal kommunikation. Detta 

för att patienten genom verbal kommunikation ska kunna bekräfta eller dementera 

sjuksköterskans observation. Tydliga tecken på smärta är förhöjda vitalparametrar enlig 

Harper et al. (2007). Återigen vill författarna påtala att förhöjda parametrar inte behöver vara 

kopplat till smärta utan att hög puls kan orsakas av stress och fysisk aktivitet.   

Som författarna tidigare nämnt kommer inte patientens upplevelse av smärta till uttryck 

genom att enbart observera en patient som Dihle et al. (2006); Manias et al. (2004) beskriver 

som ett tillvägagångssätt att bedöma smärta. Utförs endast observationer ser inte 

sjuksköterskan till hela begreppets innebörd anser författarna. I IASP definition av smärta står 

det att det är en sensorisk och känslomässig upplevelse (Rivano, 2010). Den känslomässiga 

upplevelsen kommer inte till uttryck genom en observation enligt författarna. Detta hänvisas 

till Werner (2010b) som betonar att det vid bedömning av smärta är viktigt att ha i åtanke att 

flertalet faktorer bör vägas samman och komplettera varandra för att uppnå en fullgod 

bedömning. 

Författarna ifrågasätter även om det är etiskt försvarbart att enbart basera en 

smärtbedömning på observationer? Sjuksköterskan har enligt ICN:s etiska kod för 

sjuksköterskor ett etiskt ansvar för bedömning och beslut (Svensk Sjuksköterskeförening 

[SSF], 2008). Författarna menar inte att sjuksköterskan handlar etiskt korrekt genom att 

enbart observera patienten. Den känslomässiga upplevelsen av begreppet som beskrivs av 

Rivano (2010) exkluderas och patienten tillåts inte vara delaktig i vården. För att patienten 

ska uppleva delaktighet samt ge samtycke till vidare behandling bör observationer 

kombineras med andra tillvägagångsätt för bedömning som t.ex. verbal kommunikation och 

bedömningsinstrument.  

Brist på delaktighet kan enligt Eriksson (1994) leda till kränkning av patientens värdighet 

och resultera i att lidande uppstår. Sjuksköterskans uppgift är att förhindra att kränkning 

uppstår (Eriksson 1994). Grundas en bedömning endast på observationer exkluderas 

patientens upplevelse och författarna ifrågasätter vad det blir för helhetsbild av patientens 

situation. Helhet och etiskt förhållningsätt ska ligga till grund för sjuksköterskans 

kompetensområden (SOSFS, 2005).  

Det fjärde temat som sammanställdes var, sjuksköterskan bedömer smärta genom att ta 

hjälp från tidigare erfarenheter av liknande situationer (Harper et al. 2007; Klopper et al. 

2006; Sjöström et al. 2000). Sjuksköterskorna beskrev att deras tidigare erfarenhet 
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möjliggjorde en mer precis skattning av smärtan än patienterna själva, då erfarenheten lärt 

dem hur det brukar vara i liknande situationer (Harper et al. 2007). I Svensk Hälso- och 

sjukvårdslag (SFS 1982:763) står det att all hälso- och sjukvård ska vara individanpassad och 

bygga på respekt och värdighet för patienten.  

När sjuksköterskorna ser till sin erfarenhet går det enligt författarna emot det som står i 

Svensk Hälso-och sjukvårdslag om individanpassad vård (SFS 1982:763). Patientens 

självskattade smärta får stå tillbaka gentemot sjuksköterskornas erfarenhet. Smärta är ett 

individuellt fenomen (Werner, 2010a) och bör därför enligt författarna gå hand i hand med 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763). Författarna ställer frågan om det kan vara så att i 

de fall där smärtbedömning baseras på erfarenhet försvinner individperspektivet eftersom 

erfarenheter bygger på egna upplevelser? 

Sjuksköterskornas tidigare erfarenheter gjorde att kopplingar mellan operationstyper och 

förväntad smärtintensitet gjordes (Klopper et al. 2006; Sjöström et al. 1997). Kopplingarna 

kan medföra att sjuksköterskornas förväntningar på patientens smärtintensitet påverkar 

utfallet av smärtbedömningen, enligt författarna. Lauzon Clabo (2007) stärker argumentet och 

påtalar att riskerna med kopplingarna är att sjuksköterskorna under eller övermedicinerar 

patienterna. Lauzon Clabo (2007) påpekar även att det i vissa fall är bra att sjuksköterskorna 

utgår från tidigare erfarenheter och har detta i åtanke vid smärtbedömningen men att 

sjuksköterskorna därmed inte får förbise individen. Att bekräfta varje patient innebär att ge 

varje människa individuell vård (Eriksson, 1994). 

Övergripande reflektioner för samtliga teman gällande hur sjuksköterskorna genomför 

bedömning av smärtskattning hos patienter var att sjuksköterskorna påtalade vikten av att 

smärta är ett individuellt fenomen (Dihle et al. 2006; Harper et al. 2007; Klopper et al. 2007; 

Manias et al. 2002; Manias et al. 2004; McNamara et al. 2012; Sjöström et al. 1997; Sjöström 

et al. 2000). Trots att begreppets innebörd påtalas flertalet gånger verkar det som om 

patientens upplevelse får stå tillbaka gentemot sjuksköterskornas erfarenhet och personliga 

referensram, enligt författarna. 

En reflektion av författarna är att smärta har en central roll på kirurgiska avdelningar   

 Förekomsten på kirurgiska avdelningar borde vara lägre eftersom smärta är vanligt 

förekommande, vilket borde resultera i att sjuksköterskorna har mer kunskaper om 

observationer, bedömningar och åtgärder gällande smärta. Sommer et al. (2008) studie visar 

att förekomsten av smärta är hög på just dessa avdelningar. Intressant att tillägga till denna 

diskussion är att sjuksköterskor på medicinska avdelningar hade en positivare inställning till 

smärtbedömning än sjuksköterskor på kirurgiska avdelningar (de Rond et al. 1999).  
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Att lindra lidande innebär att ge den vård patienten behöver och inte kränka patientens 

värdighet eller missbruka makt. Ses patienten som en individ, unik person, tillgodoses 

patientens behov av vård och behandling (Eriksson, 1994). 

 

10 Praktiska implikationer 

Resultatet i arbetet kan användas i praktiken genom ökad reflektion och medvetenheten hos 

sjuksköterskor gällande tillvägagångssätt vid bedömning av smärta. Det är viktigt att 

sjuksköterskorna kritiskt granskar och reflekterar över sitt förhållningssätt och 

tillvägagångssätt. Detta kan gälla exempelvis hur frågor formuleras och ställs vid en 

smärtbedömning.  

Arbetet kan även bidra till att öka noggrannheten gällande dokumentationen av 

smärtbedömning. Det är betydelsefullt att dokumentationen förbättras då det i 

patientjournallagen står att uppgifter som behövs för att patienten ska få en god och säker 

vård ska journalföras (Sveriges riksdag, 2008:355). 

 

11 Slutsats 

Bedömning av en patients smärta är en komplicerad men nödvändig uppgift som 

sjuksköterskan har. Slutsatsen som dras av detta arbete är att sjuksköterskornas genomförande 

av smärtskattning hos patienter skiljer sig från individ till individ vilket resulterar i olika 

utfall. Orsaken kan ha sin grund i att sjuksköterskorna är individer med olika personligheter 

och referensramar vilket påverkar bedömningen. Författarna anser att patienten är den som får 

stå tillbaka vid bedömning av smärta i förhållande till sjuksköterskan. Sjuksköterskans 

erfarenhet och villkor går före patienten. Därmed krävs tydligare riktlinjer för hur en 

smärtbedömning bör genomföras för att inte bortse från patienten som är den som upplever 

smärtan. 

 

12 Förslag på fortsatta studier 

 Studera sjuksköterskors erfarenheter av bedömning av smärta hos patienter.  

 Hur omvårdnaden skiljer sig åt mellan äldre och yngre patienter när det gäller 

smärtlindring.  

 Hur upplever patienter att deras smärta bemöts av sjuksköterskor i vården? 
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postoperative 
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and 

professional 

roll. 

1997, Sverige, Acta 

Anaesthesiologica 
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bedömningsstrategier som 

användes av erfarna samt 

mindre erfarna sjuksköterskor 
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postoperative smärta, samt att 
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tillvägagångssätt, klinisk 

erfarenhet och professionell 
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smärtskattning. 
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studie. Den kvalitativa datan 

bestod av intervjuer som 

analyserades enligt Dahlgren 
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kvantitativ statistik enligt SPSS. 

30 st sjuksköterskor och 30 st 
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Resultatet visar de fyra vanligaste 
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How military 

nurses 
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postoperative 
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Nursing. 

Syftet var att undersöka hur 
militärsjuksköterskor 
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sina postoperativa 
smärtbedömningsbeslut, 

speciellt när 
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från patientens 

egen redogörelse 
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Kvalitativ studie med intervjuer 
av 29 st militärsjuksköterskor. 

Intervjuerna var 

semistrukturerade och förekom 
vid fyra tillfällen. Materialet 

analyserades enligt Goodman och 
Strong (1997). 

 

 

Resultatet visar att militärsjuksköterskorna 

bedömer smärta genom att kommunicera med 

patienten och tillfråga dem om deras 

smärtintensitet genom erfarenhet av liknande 

situationer och observationer av ickeverbal 
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9. Sjöström, B. 

Dahlgren, L-O. & 

Haljamäe, H. 

Strategies 

used in 

postoperative 

pain 

assessment 

and their 

clinical 

accuracy. 

2000, Sverige, Journal of 

Clinical Nursing. 

Syftet var att beskriva 

variationer av 

bedömningsstrategier hos 

sjuksköterskor och läkare I 

klinisk smärtbedömning och 

att utvärdera noggrannheten 

av strategierna som användes. 

Kvalitativ studie med 

fenomenografisk design. 

30st sjuksköterskor och 30st 

läkare intervjuades.  Analys 

enligt Dahlgren och Fallsberg 

(1991). 

Fyra teman framkom, patientens utseende, vad 

patienten säger, hur patienten uttrycker sig samt 

erfarenheter. 

10. Manias, E. 

Bucknall, T. & 

Botti, M. 

Observation 

of pain 

assessment 

and 

management 

– the 

complexities 

of clinical 

practice. 

2002, Australian, Journal 

of Clinical Nursing. 

Syftet var att undersöka 

sjuksköterskan och patientens 

interaktioner I samband med 

smärtbedömning och 

behandling bland inneliggande 

postoperative patienter på ett 

sjukhus. 

Kvalitativ studie med 12 st 

observationer av12 st 

sjuksköterskor. Materialet 

analyserades av Ritchie & 

Spencer (1994). 

Resultatet visar att ingen smärtbedömning 

genomfördes i vissa patientfall som exempelvis 

då sjuksköterskan upplevde att patientens 

kommunikationsförmåga var bristande. 
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Bilaga 3, tabell över sammanställda teman 

 

Tabell 1 Sammanställning av teman gällande sjuksköterskans bedömning av smärta hos patienter. 

Artikelnummer Sjuksköterskans användning av 

bedömningsinstrument 

Sjuksköterskan och 

patientens verbala 

kommunikation 

Sjuksköterskans 

observation av patienten 

och dennes 

vitalparametrar 

Sjuksköterskans tidigare 

erfarenheter från liknande 

situationer. 

1 x    

2 x x x  

3   x  

4  x x  

5  x x x 

6 x    

7  x x x 

8 x x x x 

9  x x x 

10  x x  

 

 


