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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Smärta hos intensivvårdspatienter är vanligt förekommande och kan medföra 

förlängd vårdtid och leda till flera negativa konsekvenser för patienten samt bidra till ökad 

mortalitet. Smärtskattning med ett validerat smärtskattningsinstrument som Critical-Care Pain 

Observation Tool (CPOT) kan underlätta smärtskattningen och förbättra smärtbehandlingen 

samt minska översedering. Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva om införandet av 

smärtskattningsverktyget CPOT, anpassat för patienter i ventilatorbehandling, påverkar 

dygnsdoserna av smärtlindrande- och sederande läkemedel samt om sederingsbehandlingen 

förändras. Syftet är även att undersöka hur ofta sjuksköterskorna smärtskattar patienterna med 

CPOT och om antalet smärtskattningar överensstämmer med gällande rekommendationer. 

Metod: Kvantitativ journalgranskningsstudie med retrospektiv design. Vuxna patienter som 

ventilatorbehandlades under minst ett dygn på en intensivvårdsavdelning i Sverige 

inkluderades (n=55). Resultat: Totalt 55 patienter inkluderades i två grupper, före och efter 

införandet av CPOT. Doserna av smärtlindrande läkemedel ökade i gruppen som undersöktes 

efter att CPOT infördes. Patienterna erhöll i genomsnitt 1,4 mg morfin/kg/dygn jämfört med 

1,1 mg morfin/kg/dygn innan införandet. Dosen av det sederande läkemedlet Propofol® 

minskade efter införandet av CPOT från 48,3 mg/kg/dygn till 47,5 mg/kg/dygn. Alla patienter 

i studiegruppen förutom två (92 %) smärtskattades vid minst ett tillfälle under mätdygnet efter 

införandet av CPOT. Slutsats: Doserna av smärtlindrande läkemedel var högre och doserna 

av det sederande läkemedlet Propofol® var lägre efter införandet av CPOT. Skillnaderna var 

dock inte statistiskt signifikanta. Patienterna i studiegruppen hade en något ytligare 

sederingsnivå enligt RASS-skalan. Patienterna smärtskattades med CPOT i genomsnitt 1,6 

gånger under mätdygnet. Studien kan bidra till en ökad medvetenhet om vikten av att skatta 

smärta med ett validerat bedömningsinstrument hos intensivvårdspatienter. 
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ABSTRACT 

Background: Critically ill intensive care patients frequently experience pain and pain may 

lead to consequences such as prolonged length of hospital stay and increased mortality. The 

Critical-care Pain Observation Tool (CPOT) is a validated tool for pain assessment in 

mechanical ventilated patients and is used to enable pain assessment, improve pain 

management and reduce over-sedation.  Aim: The aim is to examine if the implementation of 

CPOT affects the doses of analgetics, sedatives administered to the Intensive Care Unit (ICU) 

patients and/or the sedation levels using RASS-scores. The aim was also to study how often 

pain-assessments were performed by nurses. Method: A quantitative study with retrospective 

design, data was collected from patients’ medical records. Included were adult patients treated 

under mechanical ventilation >24h at an intensive care unit in Sweden (n=55). Results: For 

this study 55 patients were included and divided into two groups, before and after the 

introduction of CPOT at the intensive care unit. The amount of analgetics increased among 

the patients after CPOT was implemented, they were given 1,4 mg of morphine/kg/24h 

compared to 1,1 mg of morphine/kg/24h before the implementation. The amount of sedatives, 

Propofol®, given to the patients decreased from 48,3 mg/kg/24h to 47,5 mg/kg/24h after 

CPOT was implemented. CPOT was used to assess pain levels in all patients except for two 

(98%) after the implementation of CPOT. Conclusion: The doses of analgetics were higher 

and the doses of sedatives (Propofol®) were lower after the implementation of CPOT. 

However, the differences between groups were not statistically significant. Patients were less 

sedated, according to RASS-scores, after the implementation of CPOT. Nurses used CPOT on 

an average 1, 6 times/ 24 h. This study can be used to increase the awareness for the need of 

using a validated tool for assessing pain in ICU-patients. 
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1. BAKGRUND 

1:1 Smärta och smärtskattning 

Smärta är en subjektiv upplevelse som kan vara svår att mäta (Karlsten, 2014) speciellt 

eftersom det inte finns någon objektiv mätning tillgänglig att använda i sjukvården (Herr, 

Coyne, McCaffery, Manworren & Merkel, 2011). Så många som 10 procent får kvarstående 

smärtproblematik efter genomgången skada, trauma eller kirurgi vilket medför ett långt och 

stort vårdbehov (Gordh, 2014). Detta kan uppstå efter att smärtan under det akuta skedet varit 

inadekvat behandlad (Gulbrandsen, 2009). Så många som hälften av intensivvårdspatienterna 

har visat sig uppleva smärta under vårdtiden och för patienten smärtsamma behandlingar och 

procedurer förekommer (Barr, 2013). Dessutom har intensivvårdspatienterna ofta skador, 

genomgått trauman, kirurgi eller smärtsamma medicinska tillstånd samt att smärtsamma 

procedurer och vändningar förekommer (Herr et al., 2011). De flesta av 

intensivvårdspatienterna har endotrachealtub när de ventilatorbehandlas vilket kan upplevas 

smärtsamt (Garrett, 2016). Intervjuer med patienter som varit ventilatorbehandlade har visat 

att de upplevt smärta och ångest under ventilatortiden som de inte kunnat meddela 

omgivningen (Clukey, Weyant, Roberts & Hendersen, 2014). Smärta medför flertalet 

negativa konsekvenser för individen som ogynnsamma fysiologiska svar som hjärtpåverkan, 

respirationsproblem och ökade stressnivåer. Smärta kan vara en signal om diagnos eller 

eventuell komplikation och vara vägledande i patientens behandling och därför skall 

smärtskattning göras regelbundet (Berggren, 2012; Stephens& Wright, 2016). Smärta, särskilt 

underbehandlad, kan leda till djupare sederingsnivåer än nödvändigt samt ökade doser 

sederande läkemedel under intensivvårdsperioden och kan leda till förlängd 

ventilatorbehandling. Vidare kan denna underbehandling av smärta förlänga vårdtiden och 

leda till ökad förekomst av neurologiska komplikationer och bidra till ökad mortalitet 

(Pandharipande, Patel & Barr, 2014).  

 

Smärtskattning inom intensivvården skall enligt internationella riktlinjer utföras kontinuerligt, 

enligt Barr (2013) så ofta som fyra gånger per arbetspass, dvs. varannan timme. Även enligt 

riktlinjer utarbetade år 2013 från Society for Critical Care Medicine ska smärtskattning 

utföras minst fyra gånger per arbetspass (Garrett, 2016). Enligt Vårdhandboken (2016) kan 
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patienter med välkontrollerad smärta bedömas en gång per arbetspass. Stor vikt ska läggas vid 

att använda validerade och reliabla mätinstrument. Studier har visat att bedömning med ett 

validerat instrument leder till förbättrad behandling och minskad risk för läkemedelsrelaterade 

följdeffekter för intensivvårdspatienten (Martin et. al., 2010; Celis-Rodriguez et.al., 2013).  

Sövda patienter med ventilatorbehandling kan inte uttrycka smärta verbalt eller via gester på 

grund av endotrachealtuben och sederande läkemedelsbehandling. Att, som vårdpersonal, 

ensamt använda vitalparametrar som bedömningsunderlag vid smärtskattning kan vara 

missvisande och behöver inte betyda avsaknad av smärta (Barr, 2013). Vitalparametrar kan 

användas som en ledtråd till smärta men ska inte ensamt stå för bedömningen. Icke 

kommunikativa patienter i ventilator uttrycker istället smärta genom ansiktsuttryck, grimaser, 

fysiska rörelser, muskeltonus och spänningar i kroppen (Herr et al., 2011). Det är viktigt att i 

samband med smärtskattningen bedöma sederingsnivån som ej ska vara för låg eftersom 

patienten då inte kan uttrycka smärta (Celis-Rodriguez et. al., 2013). En kanadensisk studie 

visar att sjuksköterskor är mindre benägna att smärtskatta icke-kommunikativa patienter med 

validerade instrument än vakna kommunicerbara patienter, vidare visade studiens resultat att 

de ansåg att det var mindre viktigt att smärtskatta ventilatorbehandlade patienter (Rose et. al., 

2013). Kunskap om smärtskattningsskalor och användandet av dem är en självklar del i 

intensivvårdssjuksköterskans uppdrag men trots det är användandet för lågt, kanske på grund 

av brister i kunskaper och negativ inställning till vikten av att smärtskatta 

intensivvårdspatienten (Björn, Pudas-Tähkä, Salanterä & Axelin, 2017). 

 

1:2 Sedering och sederingsbedömning 

Sedering kan definieras som en läkemedelsinducerad nedsättning av intensivvårdspatientens 

medvetandenivå och sträcker sig mellan ytlig och djup sedering beroende på vad patientens 

tillstånd kräver (Gulbrandsen, 2009). Ett vanligt mål med sedering är att patienten ska tolerera 

ventilatorbehandlingen men med så hög vakenhetsgrad som möjligt, detta för att korta tiden i 

ventilator, upptäcka tidiga symtom på försämring och tidigt initiera mobilisering av patienten 

(Berggren, 2012). Indikationer för ventilatorbehandling kan vara respiratorisk svikt med till 

exempel hypoxi eller hyperkapni, operation, organsvikt, nedsatt neurologisk funktion och 

cirkulatorisk svikt (Nellgård, 2012). Patienter som genomgått hjärtstopp och behandlas med 

temperaturreglering eller patienter som får neuromuskulär blockad kräver en något lägre 

sederingsgrad (Riker, Gagnon, May, Seder & Fraser, 2015). Inom intensivvården kan det vara 



3 

 

svårt att finna och behålla en bra sederingsnivå för patientens sjukdomstillstånd eftersom 

många faktorer påverkar. Interaktioner, toleransutveckling och ackumulationer kan medföra 

att flertalet justeringar behövs göras i läkemedelsbehandlingen för att hålla rätt sederingsnivå 

och en förutsättning för det är att regelbundet bedöma sederingsgraden (Payen et al., 2007). I 

en studie av Laerkner, Stroem & Toft (2015) framkom att minskad sedering medförde kortare 

total vårdtid för patienten, både på intensivvårdsavdelning och efterföljande sjukhusvård. 

Även en studie av Celis-Rodriguez et. al. (2013) visar att översedering ska undvikas och val 

av läkemedel ska anpassas till patientens diagnos och situation beroende på att vissa 

sederande läkemedel leder till ökad risk för komplikationer. Även för låga doser av sederande 

läkemedel kan leda till flera komplikationer såsom ökad stress och betydande obehag för 

patienten (Pathmanathan & McClure, 2015). I motsats till detta kan patienten översederas 

vilket innebär att patienten är djupare sederad än det medicinska tillståndet kräver. 

Översedering kan uppstå när patientens smärta ej är adekvat behandlad (De Jong et al, 2013). 

Det är av stor vikt att patienten är adekvat smärtlindrad och att patientens eventuella smärta 

inte maskeras av översedering då sederande läkemedel sällan har samtidig analgetisk effekt 

(Berggren, 2012). 

 RASS-skalan (Almgren et al, 2009). 

Poäng Term och Beskrivning 

+4 Stridslysten: Uppenbart stridslysten eller våldsam; direkt fara för personal. 

+3 Mycket agiterad: Drar i eller drar ut tuben/er eller kateter/rar och har ett 

aggressivt beteende mot personal.  

+2 Agisterad: Frekventa oavsiktliga rörelser eller dålig följsamhet med 

ventilator.  

+1 Rastlös: Ängslig och/eller orolig men ej aggressiva eller kraftfulla rörelser.  

 0 Alert och lugn.  

-1 Slö: Ej helt alert men upprätthåller (mer än 10 sekunder) vakenhet med 

ögonkontakt vid tilltal. 

-2 Lätt sederad: Kortvarig (mindre än 10 sekunder) vakenhet med ögonkontakt 

vid tilltal.  

-3 Måttligt sederad: Någon form av rörelse (men ingen ögonkontakt) vid tilltal.  

-4 Djupt sederad: Ingen respons vid tilltal men någon form av rörelse vid 

fysisk stimulering. 

-5 Ej väckbar: Ingen respons vid tilltal eller fysisk stimulering.  

Figur 1. Richmond Agitation-Sedation Scale 
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Översedering kan leda till allvarliga händelser såsom hjärtpåverkan och ökad mortalitet 

(Berggren, 2012; Pathmanathan & McClure, 2015) samt förlänger vårdtiden på 

intensivvårdsavdelningen eftersom det ger ökad risk för respiratorisk svikt och 

hemodynamisk instabilitet.  

 

Sederingsdjupet varierar för patienter med olika diagnoser och behandlingar. Sederingsdjupet 

ordineras av läkare och regleras främst av sjuksköterskor (O'Connor, Bucknall & Manias, 

2010). Som instrument för bedömning används olika skalor, inom svensk intensivvård 

används främst Richmond Agitation-Sedation Scale (RASS) (Figur 1). RASS används 

internationellt och har testats bland annat av Almgren, Lundmark & Samuelson (2009) för 

den svenska versionens reliabilitet. Många läkare och sjuksköterskor är överens om att 

översedering ska undvikas men när de får besvara hur djupt sederade de själva håller sina 

patienter är det ofta en lägre sederingsnivå än vad som rekommenderas (O'Connor, Bucknall 

& Manias, 2010). Användandet av en skala för bedömning av sederingsdjup har visat sig 

minska sederande läkemedelsdoser och medföra ett ytligare sederingsdjup för patienten 

(Abdar et.al., 2013).   

 

1:3 Smärtlindrande och sederande läkemedel 

Inom intensivvård används smärtlindrande läkemedel exempelvis vid ventilatorbehandling, 

smärtsamma vårdåtgärder och tidig mobilisering, detta utöver patientens grundtillstånd som 

också kan innebära smärta på grund av frakturer, infektioner och postoperativ vård. En vanlig 

behandlingsstrategi är att oro och ångest ska lindras först, därefter behandlas smärta och sista 

hand ges sederande. Doser och typ av smärtlindrande och/eller sederande läkemedelsdoser 

bör anpassas så de inte förlänger tiden till mobilisering eller till urträning ur ventilatorn 

(Karlsten, 2014). Opioider är en av de vanligaste substanserna och behandlar de flesta 

smärttillstånden. Toleransutveckling och individuella egenskaper hos patienten gör att 

individuella doser kan variera stort. Morfin, oxikodon och fentanyl används ofta inom 

intensivvård som intermittent injektion och infusion (Rhodin, 2014). För sedering är 

läkemedlet Propofol® ofta använt för sina hypnotiska, sederande och ångestdämpande 

egenskaper.  Det finns även andra typer av sederande läkemedel så som ketamin, som ofta 
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används för cirkulatoriskt instabila patienter samt klonidin och dexmedetomidin som har 

sederande och viss smärtlindrande effekt. Även bensodiazepinpreparat används inom 

intensivvården och verkar lugnande och ångestdämpande och dessa läkemedel kan 

förekomma ensamt och i kombinationsbehandlingar (Berggren, 2012).   

 

1:4 CPOT- Critical-Care Pain Observation Tool 

CPOT (Bilaga 1) är ett beteendebaserat smärtbedömningsinstrument som utvecklats för 

smärtbedömning på vuxna icke-kommunikativa intensivvårdspatienter (Nürnberg Damberg, 

Saboonchi, Sackey & Björling, 2011). Då bedömningen består av flera beteenderelaterade 

komponenter som medför möjlighet till en bredare bedömning av smärtans mångfacetterade 

manifestationer gör CPOT till ett värdefullt verktyg. Däremot bör bedömaren vara medveten 

om att de kriterier som bedöms med CPOT kan ha andra orsaker än smärta (Kiavar et al, 

2016; Nürnberg Damström et al, 2011; Stephens & Wright, 2016). CPOT kan vara mer 

känsligt än andra beteendebaserade skalor då det tar hänsyn till kroppsrörelser och spänningar 

i större utsträckning än andra skalor (Severgnini et al., 2016). CPOT används vid bedömning 

av smärta på icke-verbala patienter med de flesta sjukdomstillstånd och diagnoser men ännu 

saknas stöd för användning till patienter med hjärnskador och kognitiv svikt (Gélinas, 2016). 

CPOT kan användas för patienter med delirium men det behövs fler studier (Kanji et al, 2013; 

Gélinas, 2016). En studie där CPOT infördes på två vårdenheter visade att antalet 

smärtbedömningar ökade betydligt och doserna av smärtlindrande och sederande läkemedel 

förändrades efter införandet (Rose, Haslam, Dale, Knechtel & McGillion, 2013). I en annan 

studie medförde implementeringen av CPOT lägre doser av sederande och smärtlindrande 

läkemedel. När de under studien genomförde tester av smärtskattningsverktyget påvisades 

dess reliabilitet när sjuksköterskorna hade fått utbildning i att använda CPOT (Gélinas, 

Arbour, Michaud, Vaillant & Desjardins, 2011). I en liknande studie ansåg sjuksköterskor att 

CPOT var enkel att lära sig och många tyckte det var bra med ett standardiserat 

smärtbedömningsverktyg även om vissa ansåg sig redan innan var bra på att tolka patienters 

smärtuttryck (Gélinas, 2010). En mycket kort utbildning i CPOT gav goda kunskapsresultat 

men intensivvårdssjuksköterskorna behövde träning i det praktiska användandet (Björn et al., 

2017). En review av Varndell, Fry & Elliott (2017), där man undersökt beteendebaserade 

smärtskattningsverkyg, ansåg att CPOT var den mest lämpade att använda till icke-

kommunikativa patienter. Även en interventionsstudie i Danmark visar god validitet då 
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uppmätt smärta med hjälp av CPOT överensstämde med patientens självuttryckta skattning av 

sin smärta. CPOT gav även liknande resultat då olika personer gjorde mätningen, något som 

indikerar god reliabilitet (Frandsen, O´Reilly Poulsen, Laerkner & Stroem, 2016) något som 

även visas i en studie där sjuksköterskor använde instrumentet på thoraxopererade patienter 

av Linde et. al. (2013). 

 

1:5 Intensivvårdssjuksköterskans och patientens vårdrelation 

Enligt omvårdnadsteoretikern Kari Martinsen (2007) uppstår moralen i förhållandet 

människor emellan och bygger på det engagemang och de etiska krav som finns hos 

människan bara genom att vara människa. Moralen styrs inte bara av fastställda regler utan är 

något som uppstår i praktiska situationer. Krav ställs på sjuksköterskan grundat i 

känslomässig närhet och engagemang i mötet med patienten (Martinsen, 2007). Solidaritet 

och gemenskap ligger till grund för omvårdnaden och detta beroende som uppstår mellan 

patient och vårdare är något som blir särskilt tydligt i samband med sjukdom (Kirkevold, 

2002). I vårdrelationen mellan vårdare och patient är ofta patienten i beroendesituation och är 

den svagare parten och det åligger sjuksköterskan att balansera maktförhållandet med stöd av 

moralen. Hänsyn och lyhördhet för patientens situation utgör ett ledord för 

intensivvårdssjuksköterskans och patientens vårdrelation (Kirkevold, 2002). I en 

intensivvårdskontext förekommer ofta att maktbalansen mellan vårdare och patient förskjuts 

och ofta på grund av att patienten är svårt sjuk (Bidström Jörgensen & Östergaard Steenfeldt, 

2012). Det åligger intensivvårdssjuksköterskan att kunna agera ställföreträdare för patienten 

under dessa perioder och bevaka dennes intressen (Svensk Sjuksköterskeförening [SSF], 

2016). Att sjuksköterskan kan göra en bedömning av smärta hos icke-verbala 

intensivvårdspatienter kräver fackkunskaper och praktisk kunskap, något som Martinsen anser 

är nödvändigt för att uppnå en omsorgsfull vård (Kirkevold, 2002).  

 

1:6 Problemformulering 

Smärta uttrycks till stor del av kroppsspråket och måste tolkas av omgivningen (Rivano, 

2010). Enligt Kirkevold (2002) beskriver Martinsen att omsorg innefattar kunskaper om 

orsaken till patientens lidande samt inlevelse i patientens situation. Dessa tillsammans utgör 

grunden för Intensivvårdssjuksköterskans professionella bedömning. Förekomsten av lidandet 
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som smärta skapar kan ses som onödigt inom sjukvården eftersom det finns effektiva 

behandlingsmetoder. Det som brister inom sjukvården är bland annat bristande kunskaper och 

svagheter i organisationen (Gordh, 2014). Inadekvat sedering och smärtbehandling skapar 

dessutom längre vårdtider vilket ger högre kostnader för sjukvård i samhället (Gordh, 2014). 

Intensivvårdssjuksköterskan måste kunna bedöma patientens behov av smärtlindring, dess 

effekter och biverkningar. Intensivvårdspatienter kan ofta inte uttrycka sina behov tydligt 

vilket försvårar bedömningen (Gulbrandsen, 2009), därför finns ett behov av en validerad 

smärtskattningsskala för sederade patienter med ventilatorbehandling. På den undersökta 

intensivvårdsavdelningen användes innan studien inget validerat smärtbedömningsverktyg för 

bedömning av smärta hos ventilatorbehandlade patienter. Införandet av CPOT som 

smärtskattningsskala skulle kunna förbättra smärtskattningen och därmed skulle patienterna 

kunna erhålla mer adekvat smärtlindring istället för översedering. 

 

1:7 Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva om införandet av smärtskattningsverktyget CPOT, 

anpassat för patienter i ventilatorbehandling, påverkar dygnsdoserna av smärtlindrande- och 

sederande läkemedel samt om sederingsbehandlingen förändras. Syftet är även att undersöka 

hur ofta sjuksköterskorna smärtskattar patienterna med CPOT och om antalet 

smärtskattningar överensstämmer med gällande rekommendationer. 

 

1:8 Frågeställningar 

Påverkas dygnsdoserna av sederande läkemedel efter införandet av CPOT för patienter i 

ventilatorbehandling? 

Hur skiljer sig patienternas sederingsbehandling enligt RASS-nivå före och efter införandet av 

CPOT? 

Påverkas dygnsdoserna av smärtstillande läkemedel efter införandet av CPOT för patienter i 

ventilatorbehandling? 

Hur skiljer sig dygnsdoser av smärtstillande och sederande läkemedel bland patienterna 

beroende på inläggningsorsak? 

Hur ofta smärtskattas patienterna med CPOT och genomförs smärtskattningar så ofta som 

rekommenderas i internationella och nationella riktlinjer? 
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2. METOD 

2:1 Design 

Kvantitativ retrospektiv journalgranskningsstudie med deskriptiv och komparativ design 

(Polit & Beck, 2016) 

 

2:2 Urval 

Patienter som vårdades inneliggande på en intensivvårdsavdelning vid ett mellansvenskt 

universitetssjukhus under observationsperioderna inkluderades genom konsekutivt urval (Polit 

& Beck, 2016). Inklusionskriterier för deltagande var vuxna patienter över 18 år. Patienterna 

skulle vara sederade under pågående ventilatorbehandling. Inkluderade patienter skulle vårdas 

i ventilator minst ett dygn på intensivvårdsavdelningen för att dygnsdoser av läkemedel skulle 

kunna insamlas. Exklusionskriterier innefattar patienter med hjärnskador och/eller höga 

spinalskador. Insamlade data bestod av en period av sex veckor före införandet och sju veckor 

efter det att smärtskattningsverktyget införts. Orsaken till att undersökningsperioderna 

förlängdes från tidigare planerade två veckor till sex respektive sju veckor var att antalet 

patienter som ansågs krävas i varje undersökningsgrupp inte skulle vara för få för att kunna 

göra jämförelser mellan grupperna. Perioden efter införandet av CPOT kunde inte förlängas 

ytterligare då data till föreliggande studie skulle samlas in sju veckor efter avdelningens 

införande av CPOT vilket medförde att författarna accepterade antalet patienter i 

studiegruppen. Undersökningsperioden före införandet behövde inte förlängas mer än till sex 

veckor då det redan var nog patienter för att grupperna skulle vara liknande i storlek. 

Undersökningsperioderna och därmed undersökningsgrupperna består av olika patienter då de 

inte infaller i anslutning till varandra. Den första sökningen för vårdade patienter under 

undersökningsperioderna som erhållit ventilatorbehandling gav totalt 165 patienter varav 109 

exkluderades då de inte uppfyllde inklusionskriterierna (66 %). Orsaken till exklusion var 

oftast att ventilatortiden var för kort, totalt 77 patienter, tio patienter hade skallskador, 14 

patienter var under 18 år och sju patienter förekom som dubbletter på söklistan eftersom de 

haft mer än en vårdperiod på intensivvårdsavdelningen under mätperioden och mätning 

genomfördes endast på ett av dessa patienters vårdtillfällen. Två patienter som uppfyllde 

studiens inklusionskriterier exkluderades då fullständig läkemedelslista inte fanns tillgänglig i 



9 

 

journalsystemet IMDsoft MetaVision®.Sammanlagt 55 patienter inkluderades. Av dessa var 

30 patienter i kontrollgruppen, innan CPOT införts, och 25 patienter i studiegruppen, 

inneliggande efter införandet av CPOT. 

 

2:3 Datainsamlingsmetod 

Demografiska data såsom ålder, kön och inskrivningsorsak insamlades från 

journalprogrammet Otimo Data AB PasIva. Doser av smärtlindrande och sederande 

läkemedel i mikrogram/kg/dygn eller milligram/kg/dygn före och efter införandet av CPOT 

insamlades ur läkemedelslistor ur journalprogrammet IMDsoft MetaVision®. Dygnsdoser av 

läkemedel valdes för att i möjligaste mån undvika att höga läkemedelsdoser som kan 

förekomma under korta tidsperioder, så som vid exempelvis intubation och akuta händelser, 

påverkade studiens resultat.  

Läkemedelsdoser och doseringsvikt, det vill säga den första registrerade uppskattade eller 

faktiskt uppmätta patientvikt som registreras i journalsystemet, hämtades från journalsystemet 

IMDsoft MetaVision®. Inläggningsorsaken hämtades från Otimo Data AB PasIva. Det 

första dygnet efter ventilatorbehandlingen påbörjades valdes, vid mycket kort ventilatortid 

inkluderades intubationsförfarandet men i övriga fall valdes dygnet efter. De smärtlindrande 

läkemedlen fentanyl och oxikodon omräknades till ekvipotenta doser morfin. Fentanyl anses 

vara tio gånger mer potent än morfin (FASS, 2014). Oxikodon anses ekvipotent med morfin 

(FASS, 2016). Därefter omvandlades doserna till milligram morfin/kg/dygn. Vidare 

inhämtades av personal journalförda smärtskattningspoäng enligt CPOT samt bedömning av 

sederingsdjup enligt RASS från journalsystemet IMDsoft MetaVision®. Data insamlades på 

bifogat registreringsunderlag och underlagen försågs med en registreringskod av författarna.  

CPOT (Bilaga 1) består av fyra delar som ligger till grund för intensivvårdssjuksköterskans 

smärtbedömning av patienten. Ingående delar är ansiktsuttryck, kroppsrörelser, muskeltonus 

och följsamhet till ventilatorbehandling eller verbala/icke-verbala ljud. Bedömningen kan ge 

maximalt åtta poäng, två poäng för varje del i bedömningen. Noll indikerar, men behöver inte 

nödvändigtvis betyda, avsaknad av smärta (Gélinas & Johnston, 2006; Nürnberg Damström et 

al, 2011). RASS-skalan (Figur 1) har tio grader där positiva siffror indikerar orolig och/eller 

agiterad patient, noll indikerar vaken och alert patient, negativa siffror indikerar sederad 

patient. Bedömning sker genom observation, verbal- och fysisk stimulering. Lägre siffror än 
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minus tre indikerar mycket djup sedering med nästan ingen respons från patienten (Almgren 

et al., 2009). Enligt Sharma et al. (2014) bör de flesta intensivvårdspatienter ha en 

sederingsnivå mellan noll och minus tre. Ventilatorbehandlade patienter behöver oftast minus 

två till tre för att tolerera ventilatorbehandlingen och endotrachealtuben. Vissa patienter klarar 

ventilatorbehandling utan sedering, det vill säga RASS-nivå noll. 

 

2:4 Tillvägagångssätt 

Den undersökta intensivvårdsavdelningen implementerade på eget initiativ 

smärtskattningsverktyget CPOT under våren 2017. Avdelningen ombesörjde utbildningen i 

användandet av smärtbedömningsskalan under perioden för den egna personalen. Tidigare har 

den undersökta avdelningen inte använt något anpassat smärtbedömningsverktyg avsett för 

icke-kommunikativa patienter. Av denna anledning saknades utgångsvärden gällande 

smärtskattning i kontrollgruppen. Efter det att tillstånd för inhämtning av information från 

journalsystemen inhämtats från verksamhetschef och sjukhusets forsknings- och 

utvecklingsdirektör inleddes insamling av önskade data, det vill säga dygnsdos av 

smärtlindrande och sederande läkemedel samt antal smärtbedömningar inmatade i 

journalsystemet. Data insamlades till registreringsunderlaget av författarna gemensamt, för att 

säkerställa att data insamlades på liknande sätt, under mars 2017 på den undersökta 

intensivvårdsavdelningen. Ur journalsystemet IMDsoft MetaVision® hämtades 

läkemedelsdoser som automatiskt räknats samman av dataprogrammet till den totala 

dygnsdosen. Däremot togs inte eventuella extradoser och dosförändringar i beaktning utan 

endast totaldosen visades i den vy av data journalsystemet erbjöd.  

 

2:5 Bearbetning och analys 

Insamling av data genomfördes av författarna ur journalsystemet IMDsoft MetaVision® och 

Otimo Data AB PasIva. Insamlade data analyserades därefter med SPSS 22.0 (IBM Corp., 

Armonk, NY, USA). För att analysera skillnad mellan grupperna före och efter införandet av 

CPOT användes Mann-Whitney U-test. Testet lämpar sig för analyser på icke-parametriska 

data mellan två oberoende grupper med få deltagare. Ett p-värde på <0,05 ansågs vara 

statistiskt signifikant (Polit & Beck, 2016). Ett z-test användes då det tar hänsyn till den 

slumpmässiga variation som alltid måste beaktas (standardfelet). Ett z-värde kan användas 
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även på data som är snedfördelad, vilket gör att testet lämpar sig i föreliggande studie. Ju 

större värde, desto större chans att resultatet är statistiskt signifikant. Ett värde på 1,96 

motsvarar p=0,05 (Björndal & Hofoss, 1998). Resultatet redovisades deskriptivt i löpande 

text, figurer och tabeller. 

 

 

2:6 FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Enligt lagen (SFS, 2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor är inte en 

etisk prövning nödvändig om den utförs inom ramen för högskoleutbildning på avancerad 

nivå. Däremot inhämtades tillstånd från verksamhetschef och forskningsdirektör för 

genomförande av studien samt tillstånd för informationsinsamling från journalsystem inför 

studiens genomförande. En viktig etisk frågeställning inom forskning som berör människor är 

den som berör frågor om konfidentialitet och anonymitet. I föreliggande studie hanterades 

insamlade data att konfidentiellt och inga personuppgifter som skulle kunna kopplas till den 

enskilde patienten redovisades vid bearbetningen av insamlad data. Inhämtad data presenteras 

på gruppnivå (Polit & Beck, 2016). Det grundläggande motivet till att genomföra forskning på 

patienter ska vara att förbättra vård eller behandlingar, både för patienten och för sjukvården 

(Polit & Beck, 2016; World Medical Association [WMA], 2013). I föreliggande studie 

undersöktes om införandet av CPOT kunde leda till förändrad läkemedelsbehandling av 

patienterna i form av mer effektiv smärtlindring och minskad översedering vilket kan leda till 

färre komplikationer, minskat lidande, förkortad vårdtid för patienterna samt en minskad 

kostnad för samhället.  

Persondata som samlades in för att utföra studien hanterades konfidentiellt och förvarades 

inlåst.  

 

3. RESULTAT  

Kontrollgruppen bestod av 30 patienter och studiegruppen bestod av 25 patienter. 

Kontrollgruppen bestod av 20 män (67 %) och tio kvinnor (33 %). Medelåldern i 

kontrollgruppen var 61 år, SD (Standardavvikelse) 19,6. Den yngsta patienten i gruppen var 
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20 år och den äldsta var 94 år. Studiegruppen bestod av 17 män (68 %) och åtta kvinnor (32 

%). Medelåldern i studiegruppen var 59 år (SD 19,9). Den yngsta patienten i gruppen var 18 

år och den äldsta var 80år. 

 

 

De inkluderade patienterna delades in i grupper utefter inläggningsorsak. De huvudsakliga 

inläggningsorsakerna bland samtliga patienter bestod av Kirurgiska komplikationer, totalt sju 

patienter (13 %), Infektion nio patienter (16 %), Hjärtstopp nio patienter (16 %) Trauma fem 

patienter (9 %) Respiratorisk insufficiens 11 patienter (20 %) och kategorin Övrigt 14 

patienter (25 %). Gruppen Övrigt bestod av patienter med lever- och/eller njursvikt, 

pankreatit, öron-näsa och hals samt intoxikation. 

 

Den främsta inläggningsorsaken i kontrollgruppen var patienter som vårdades för 

Respiratorisk insufficiens, åtta patienter (27 %) följt av Kirurgiska komplikationer och 

Hjärtstopp med fem patienter (17 %) vardera. Patienter inlagda på grund av Infektion och 

Trauma bestod av två patienter (7 %) vardera samt Övrigt, åtta patienter (27 %). Den främsta 

inläggningsorsaken i studiegruppen var patienter som vårdades för Infektion, sju patienter (28 

%) följt av Hjärtstopp med fyra patienter (16 %). Patienter inlagda på grund av Respiratorisk 

insufficiens och Trauma bestod av tre patienter (12 %) vardera. Patienter inlagda för 

Kirurgiska komplikationer var två patienter (8 %) samt Övrigt, sex patienter (24 %).  

 

3:1 Doser av sederande läkemedel 

 

Patienterna sederades främst med Propofol®, i kontrollgruppen var det två patienter som inte 

behandlades med Propofol® och i studiegruppen var det fem patienter som inte sederades med 

Propofol®. Däremot hade vissa kombinationsbehandlingar med tillägg av dexmedetomidin, 

midazolam, klonidin eller ketamin utöver Propofol®. Det var procentuellt fler i studiegruppen 

som hade kombinationsbehandlingar, åtta av 25 patienter (32 %) medan åtta patienter (27 %) i 

kontrollgruppen hade någon typ av kombinationsbehandling. Dosen av Propofol® minskade 

efter införandet av CPOT från 48,3 mg/kg/dygn hos patienterna i kontrollgruppen till 47,5 

mg/kg/dygn hos patienterna i studiegruppen. Medianvärdet av doserna av Propofol® var högre 

i kontrollgruppen än i studiegruppen men skillnaden var inte statistiskt signifikant (U=242,00, 

p= 0,427). Se tabell 1.  
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Patienterna som vårdades för hjärtstopp fick, sett till medianvärden, de högsta doserna 

Propofol®, de erhöll 59,6 mg/kg/dygn (n=8). Därefter fick patienter vårdade för kirurgiska 

komplikationer 54,2 mg/kg/dygn (n=6), patienter vårdade för infektion 49,3 mg/kg/dygn 

(n=14), patienter vårdade för trauma 47,3 mg/kg/dygn (n=5). Lägst doser av Propofol® erhöll 

patienterna i kategorin övrigt, 36,0 mg/kg/dygn (n=15).  

 

 

3:2 Doser av smärtlindrande läkemedel 

Patienterna smärtlindrades främst med morfin och fentanyl. Endast fem personer totalt i båda 

grupperna smärtlindrades inte med opioider, däremot erhöll några patienter ketamin eller 

klonidin som har en smärtlindrande effekt. Patienterna i studiegruppen erhöll högre doser 

smärtlindrande läkemedel än kontrollgruppen men skillnaden var inte statistiskt signifikant 

(U=255,50, p=0,304). Patienterna i kontrollgruppen erhöll 1,1 mg morfin/kg/dygn 

(medianvärde) medan patienterna i studiegruppen erhöll 1,4 mg morfin/kg/dygn. Se tabell 1.  

 

Sett till medianvärden fick patienter vårdade för trauma de högsta doserna smärtlindrande 

morfin, 2,6 mg/kg/dygn (n=5). Därefter fick patienterna vårdade för hjärtstopp 1,9 

mg/kg/dygn (n=9), patienterna vårdade för kirurgiska komplikationer 1,4 mg/kg/dygn (n=7), 

patienter vårdade för infektion erhöll 1,2 mg/kg/dygn (n=13). Lägst doser morfin erhöll 

patienter i kategorin övrigt, 0,5 mg/kg/dygn (n=16).  
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Tabell 1. Doser av sederande och smärtlindrande läkemedel givna till kontroll- och 

studiegruppen under mätperioderna.  

 

 Kontrollgrupp Studiegrupp Signifikans 

Sederande:  

Propofol®  

Mediandos 

(mg/kg/dygn) 

 

N=28* 

48,3 

 

N=20* 

47,5 

 

 

z =-0,795, p= 0,427 

Propofol® 

Range 

Medelrang 

 

4,7-94,1 

25,8 

 

3,4-75,4 

22,6 

 

Smärtlindrande: 

Morfin  

Mediandos 

(mg/kg/dygn) 

 

N=28* 

1,1 

 

N=22* 

1,4 

 

 

z= -1,027, p=0,304 

Morfin:  

Range 

Medelrang 

 

0,1-4,4 

23,6 

 

0,06-7,4 

27,9 

 

* alla patienter i undersökningsgrupperna behandlades inte med det beskrivna läkemedlet. 

 

3:3 Antal CPOT-skattningar 

Patienterna i studiegruppen smärtskattades med CPOT i genomsnitt 1,6 gånger per dygn. Två 

patienter, 8%, smärtskattades inte under observationsdygnet, det vill säga 92% av patienterna 

smärtskattades minst en gång. Under mätdygnet CPOT-skattades 40 % (n=10) av patienterna 

en gång, 32 % (n=8) två gånger och 20 % (n=5) tre gånger. Ingen patient smärtskattades mer 

än tre gånger under mätdygnet.  

 

 

3:4 Sederingsbehandling enligt RASS-nivå 

Alla patienter i kontrollgruppen och alla utom två i studiegruppen bedömdes minst en gång 

enligt RASS under mätdygnet. Medelvärdet av de lägsta RASS-nivåerna hos alla patienter i 

studien var -4,1. RASS-nivån i studiegruppen var värden mellan -5 till +1 och medelvärden av 

de högsta och lägsta skattningarna var -2,3 till -3,6. Patienterna i kontrollgruppen bedömdes 
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som RASS-nivå mellan -5 till +2. Medelvärden på de högsta och lägsta skattningarna av 

RASS-nivåerna var mellan -2,7 till -4,3. Patienterna i studiegruppen hade i genomsnitt en 

ytligare sederingsnivå. I kontrollgruppen var det hälften (50%, n=15) av patienterna som 

någon gång under mätdygnet skattades som RASS -5 och ytterligare 36% (n=11) som 

skattades som RASS -4. I studiegruppen var det 32% (n=8) som någon gång skattades till den 

lägsta sederingsnivån RASS -5 och 40% (n=10) som skattades RASS -4. Detta medförde att 

86% (n=26) av patienterna i kontrollgruppen och 72% (n=18) av patienterna i studiegruppen 

någon gång under mätdygnet hade en lägre sederingsnivå än det rekommenderade, alltså 

bedömdes som RASS -4 eller -5. I figur 2 presenteras en översikt av de lägsta RASS-nivåerna 

i respektive grupp.   

 

 

 

Figur 2. Översikt av de lägsta registrerade RASS-nivåerna hos de olika patienterna i kontroll- 

respektive studiegrupp.  

 

 

 

4: DISKUSSION 

Föreliggande studie visar att patienterna efter införandet av CPOT erhöll högre doser 

smärtlindrande läkemedel och lägre doser av sederande läkemedel men skillnaderna var inte 
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statistiskt signifikanta. Skillnader i sedering, smärtlindring och CPOT-skattning fanns även 

bland patienterna när de grupperades efter inläggningsorsak. Patienterna i studiegruppen 

smärtskattades med CPOT i genomsnitt 1,6 gånger under mätdygnet. Patienterna i 

studiegruppen hade en något ytligare sederingsnivå.  

 

4:1 Resultatdiskussion 

Doserna av smärtlindrande läkemedel var högre i studiegruppen, som undersöktes efter att 

CPOT infördes. I en studie utförd av Rose et al (2013) undersöktes läkemedelsdoser på 

intensivvårdsavdelningar före och efter införandet av CPOT. I studien framkom att doserna av 

smärtlindrande opioider ökade från mediandosen 24 mg/dygn till 48 mg/dygn på en allmän 

intensivvårdsavdelning, vilket liknar tendensen i föreliggande studie där doserna av 

smärtlindrande morfin ökade från 1,1 mg/kg/dygn före införandet av CPOT till 1,4 

mg/kg/dygn efter införandet. Liknande tendenser visades i en fransk studie där morfindoserna 

ökade från 0,1 mg/kg/dygn till 0,3 mg/kg/dygn (Chanques et al 2006). 

Studier har visat att en bättre smärtbehandling under intensivvårdsperioden kan minska antalet 

komplikationer och bidra till minskad mortalitet (Berggren, 2012; Stephens & Wright, 2016) 

och minskat kvarstående vårdbehov (Gordh, 2014), resultatet av denna studie kan bidra till att 

fortsatt studera förbättringar inom smärtskattning och smärtbehandling.  

I den kanadensiska studien av Rose et al (2013) minskade doserna av det sederande 

läkemedlet Propofol® efter införandet av CPOT från mediandosen 23 mg/timme till 14 

mg/timme på en allmän intensivvårdsavdelning. Resultaten i föreliggande studie tyder på 

liknande tendens där doserna av Propofol® minskade i studiegruppen efter det att CPOT 

införts från 48,3 mg/kg/dygn till 47,5 mg/kg/dygn. En möjlig förklaring till förändringen 

anses kunna vara att CPOT medförde en förbättrad möjlighet att identifiera smärta hos dessa 

patienter, och särskilja och behandla smärta till skillnad från till exempel oro, och på så sätt 

utgöra ett stöd för sjuksköterskans val av adekvat farmakologisk behandling (Chanques et al, 

2006; Payen, Chanques, Mantz & Labarere, 2009; Gélinas et al, 2011). Däremot hade flera 

patienter i studiegruppen i föreliggande studie kombinationsbehandlingar med andra 

sederande läkemedel vilka inte går att räkna om till ekvipotenta doser Propofol® varför de 

minskade doserna i studiegruppen kan bero på dessa behandlingar. 
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Doserna av sederande läkemedlet Propofol® var högst hos patienterna som vårdades för 

hjärtstopp, vilket stämmer överens med att sederingsnivån ska vara något djupare hos 

patienter som temperaturregleras efter hjärtstoppet (Riker et. al., 2015). När det gäller 

smärtlindrande läkemedelsbehandling erhöll patienter inlagda för trauma något högre doser 

morfin än andra grupper vilket kan bero på att de har mer smärta än andra patienter samt att 

en studie av Gelinas (2016) har visat att de smärtskattas oftare än andra patienter eftersom 

sjuksköterskor förutsätter att de har ont. Slutsatser av läkemedelsdoser baserat på 

inläggningsorsak är dock svåra att göra då antal patienter per grupp skiljer sig stort samt det 

var litet antal totalt i vissa grupper.  

 

Flera studier visar att antalet smärtbedömningar av icke-kommunikativa patienter ökar om ett 

anpassat smärtbedömningsverktyg införs. I en kanadensisk studie, där inget standardiserat 

smärtbedömningsverktyg för icke-kommunikativa patienter tidigare använts, visade 

införandet av ett standardiserat bedömningsverktyg för smärta hos dessa patienter att antalet 

smärtbedömningar ökade från 2,2 bedömningar per dygn före införandet av instrumentet till 

3,4 bedömningar per dygn efter införandet (Topolevec-Vranic et al, 2010). I föreliggande 

studie bedömdes patienternas smärta 1,6 gånger per dygn efter införandet av CPOT. Före 

införandet av CPOT på den undersökta intensivvårdsavdelningen fanns endast enstaka 

bedömningar av patienternas smärta och då oftast uttryckt med en numerisk skala som ej är 

anpassad för bedömning av smärta hos icke-kommunikativa patienter. I en studie av Gélinas 

(2011) påvisades att patienters smärta bedömdes 12 gånger per dygn. Däremot kunde 

följsamheten till gällande riktlinjer inte bedömas då gällande lokala riktlinjer inte fanns 

beskrivna i studien (Gélinas et al, 2011). I föreliggande studie saknas riktlinjer för den 

aktuella intensivvårdsavdelningen gällande rekommenderat intervall av smärtbedömningar. 

Däremot kan den i litteraturen beskrivna intervallet, av Barr (2013) så ofta som 12 

bedömningar per dygn till den av Vårdhandboken (2016) rekommenderade tre gånger per 

dygn vid kontrollerad smärta, anses utgöra väl grundade riktmärken för hur ofta 

smärtbedömningar bör genomföras inom den svenska intensivvården. Att antalet 

smärtskattningar var få i föreliggande studie kan bero på att rutinen för smärtskattning med 

CPOT var relativt nyligen införd. Att införa nya rutiner kräver återkommande stöd över tid för 

personalen i det praktiska utförandet av smärtskattningen med CPOT trots att instrumentet är 

enkelt för sjuksköterskorna att förstå och lära sig (Björn et al, 2017). Att införa upprepad 

utbildning, exempelvis påminnelser på arbetsplatsmöten, samt använda sig av nyckelpersoner 
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i personalen med särskild kunskap om smärtskattningsverktyget kan leda till att patienterna 

smärtskattas regelbundet (Gélinas et al, 2011, Grant et al, 2011). I föreliggande studie 

bedömdes smärta hos 92 % av patienterna med hjälp av smärtskattningsverktyget CPOT 

minst en gång under mätdygnet vilket tyder på att utbildningsinsatsen samt införandet av 

bedömningsverktyget ändå haft viss betydelse eftersom ingen rutin för användning av 

smärtbedömningsverktyg fanns för ventilatorbehandlade patienter innan införandet av CPOT 

samt att smärtbedömningarna innan införandet av CPOT bestod av enstaka bedömningar med 

verktyg som inte är avsedda för patienter i pågående ventilatorbehandling. I Gélinas studie 

(2011) visade sig utbildningsinsatsen kring införandet av CPOT vara framgångsrik och 

resultaten gällande antal smärtbedömningar visade sig bestå vid en kontroll efter ett år. Att 

implementera ny kunskap och rutiner tillhör specialistsjuksköterskans ansvarsområde och det 

åligger specialistsjuksköterskan att verka med tillsammans med andra instanser och 

yrkeskategorier att införa kunskap och rutiner som bidrar till en god och säker vård (SSF, 

2014). 

RASS-nivån hos patienterna i studien var lägre än vad som rekommenderas, framför allt i 

kontrollgruppen. Det kan till viss del förklaras med att diagnoser som hjärtstopp som 

behandlas med temperaturreglering och därmed behöver vara djupt sederande men generellt 

hade personerna för djup sederingsgrad, något som ger flertalet negativa konsekvenser 

(Laerkner, Stroem & Toft, 2015: Celis-Rodriguez et. al., 2013; Berggren, 2012; Pathmanathan 

& McClure, 2015).  En anledning till att patienter har djupare sederingsgrad utan medicinska 

skäl kan vara personalbrist eftersom mer vakna patienter kräver mer tid bedside eller bero på 

tradition i arbetsgruppen. Studier har även visat att vårdpersonal tenderar att sedera 

patienterna djupare än nödvändigt trots att de vet att det ska undvikas (O'Connor, Bucknall & 

Manias, 2010) vilket i sin tur kan maskera smärta (Berggren, 2012).  

 

Enligt Kirkevold (2002) beskriver Martinsens teori om omsorg bygger både på vilket sätt 

sjuksköterskan möter patienten, vilket innefattar en bedömning av orsakerna till patientens 

lidande, samt en förståelse för de orsaker som bidrar till lidandets uppkomst. Sjuksköterskans 

professionella bedömning ligger till grund för strategier för att lindra patientens lidande så 

som smärta vilket ställer krav på sjuksköterskans kunskaper och kliniska erfarenhet av att 

lindra smärta på ett effektivt sätt (Kirkevold, 2002). Med denna förståelse understryker 

resultaten i föreliggande studie vikten av att utbildning och erfarenhet till att bedöma 
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patientens smärta i ett led att linda patientens lidande.  Sjuksköterskan har en viktig roll som 

professionell ställföreträdare för patientens intressen, något som är särskilt aktuellt i en 

intensivvårdskontext där patienten på grund av svår sjukdom och behandling inte alltid tydligt 

kan uttrycka sig. Detta ställer krav på specialistsjuksköterskans kunnande om 

smärtbedömning av ventilatorbehandlande intensivvårdspatienter (Kirkevold, 2002; Alvsvåg, 

2014). Det åligger specialistsjuksköterskan inom intensivvård att utifrån den enskilde 

patientens behov bedöma, åtgärda och utvärdera smärtlindrande behandling med stöd av de 

bedömningsinstrument som finns tillgängliga i klinisk praxis. I föreliggande studie använde 

inte sjuksköterskorna bedömningsinstrumentet så ofta som litteraturen rekommenderar, vilket 

försvårar möjligheten att bedöma smärta och orsakerna till den för att kunna erbjuda den 

omsorg som behövs. Intensivvårdssjuksköterskan ska, utifrån den enskilde patientens behov, 

kunna bedöma, åtgärda och utvärdera behandling med smärtlindrandeläkemedel samt 

sederande läkemedel med stöd av bedömningsinstrument grundade i vetenskap och beprövad 

erfarenhet. (SSF, 2014).  

Resultatets kliniska relevans för patienterna som vårdas på intensivvårdsavdelning är att en 

standardiserad smärtskattning med CPOT kan medföra en ytligare sederingsgrad med mer 

adekvat smärtlindring vilket har visat sig ge positiva konsekvenser för patienter (Martin et al, 

2010; Celis-Rodriguez et al, 2013). Införandet av CPOT kan leda till förändrade doser av 

sederande och smärtlindrande (Rose et al, 2013) vilket kan minska översedering och medföra 

en mer adekvat smärtlindring. Minskade doser av sederande läkemedel och ökade doser 

smärtlindrande läkemedel har påvisats efter införandet av beteendebaserade 

smärtbedömningsverktyg och visat sig minska översedering, minska tiden i 

ventilatorbehandling och minska risk för vårdrelaterade infektioner (Chanques et al, 2006; 

Payen et al, 2009), vilket minskar risken för andra komplikationer och ökat lidande för 

patienten. Vidare påverkas även samhället om kostnaderna minskar på grund av en förbättrad 

behandling till patienter inom intensivvården. 

Föreliggande studie kan även ligga till grund för fortsatta studier där sjuksköterskans 

smärtbedömning av patienterna studeras närmare och vilken åtgärd som följer bedömningen 

då CPOT visat sig vara ett värdefullt verktyg (Kiavar et al, 2016; Nürnberg Damström et al, 

2011; Stephens & Wright, 2016). 
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4:2 Metoddiskussion 

En kvantitativ studiedesign valdes av författarna för att studera läkemedelsdoser samt 

smärtbedömningar med smärtskattningsverktyget CPOT. Genomförandet med en retrospektiv 

journalgranskningsstudie möjliggjorde en arbetsprocess där tillgänglig data kunde samlas in 

på ett relativt enkelt och tidseffektivt sätt (Polit & Beck, 2016). Däremot kunde inte uppgifter 

om eventuella extradoser av smärtlindrande eller sederande läkemedel inhämtas med studiens 

mätmetod och inte togs i beaktande vid analys av dygnsdosen och kan ha påverkat 

läkemedelsdoserna när totalsumman räknades ihop till dygnsmängd. Denna begränsning 

uppkom på grund av att journalsystemet IMDsoft MetaVision® endast visade den totala 

mängden under den önskade tidsperioden, 24 timmar, och upptäckt av dosförändringar och 

extradoser hade krävt manuell genomgång av perioden. Vidare kan studiens kriterievaliditet 

påverkats avseende läkemedelsdoser då extradoser av läkemedel registreras manuellt i 

journalsystemet IMDsoft MetaVision® av intensivvårdssjuksköterskan och samtliga 

extradoser eventuellt inte registrerades. Även kriterievaliditeten avseende vikt kan ha 

påverkats då läkemedelsdoser beräknades utifrån journalsystemets doseringsvikt vilken kan 

avvika från patientens faktiska vikt vilket kan medföra högre eller lägre läkemedelsdos per 

kilo kroppsvikt. Det registreringsunderlag som användes för insamling av data utformades av 

författarna. Underlaget anses vara användbart samt av god validitet då den följde studiens 

syfte och frågeställningar (Polit & Beck, 2016). 

 

Antalet undersökta patienter i studien var relativt få vilket berodde på att 

smärtskattningsverktyget CPOT införts på den undersökta intensivvårdsavdelningen i nära 

anslutning till det att föreliggande studie genomfördes vilket begränsade möjligheten att 

inkludera fler patienter. Det låga antalet kan ha påverkat studiens externa validitet och kan 

medföra svårigheter att generalisera studiens resultat på en större population, däremot kan 

resultaten användas för att påvisa tendenser (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Urvalet 

skedde konsekutivt, vilket innebär att de patienter som uppfyllde inklusionskriterierna och 

vårdades på den aktuella intensivvårdsavdelningen under de bestämda tidsperioderna 

inkluderades i studien (Polit & Beck, 2016). Endast två patienter som uppfyllde 

inklusionskriterierna fick exkluderas på grund av avsaknad av läkemedelslista vilket tyder på 

att inklusionskriterierna och de parametrar som insamlats har varit adekvata för att svara på 

studiens syfte och frågeställningar. Ett sätt att öka studiens interna validitet hade varit att 
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randomisera deltagande bland de patienter som uppfyllde kriterierna för inklusion, särskilt då 

undersökningsgruppen bestod av relativt få patienter. Till föreliggande studies styrka tillhör 

att den undersökta populationen är väl beskriven och grupperna är liknande avseende ålder 

och könsfördelning vilket även torde minska risken för urvalsfel (Kristensson, 2014). 

 

Forskningsetiska principer har beaktats under studiens genomförande. Ansökan till etisk 

kommitté är inte nödvändig för journalgranskningsstudier på högskolenivå. Däremot har 

skriftligt godkännande för studiens genomförande inhämtats från verksamhetschef för den 

undersökta intensivvårdsavdelningen samt forsknings- och utvecklingsdirektör för det sjukhus 

där studien genomfördes. Särskilt beaktande bör tas till utsatta grupper, så som svårt sjuka 

intensivvårdspatienter, när en studie genomförs. Föreliggande studien genomfördes som en 

retrospektiv journalgranskningsstudie och patientens vård har inte påverkats av studies 

genomförande.  Endast författarna har haft tillgång till personuppgifter som kan knytas till 

den enskilde patienten. Vid analysfasen har personuppgifter kodats enligt ett kodschema 

vilket ytterligare skyddar den enskilde patientens identitet vilket uppfyller kravet om 

konfidentialitet (Polit & Beck, 2016). Då resultaten redovisas på gruppnivå kan den enskilde 

patientens uppgifter ej utläsas av obehörig. Insamlade data har förvarats inlåst och endast 

används för studiens forskningsändamål enligt nyttjandekravet (Kristensson, 2014).  

 

Data analyserades i IBM SPSS version 22. Det statistiska testet Mann-Whitney U-test 

användes vid jämförelse mellan grupperna före och efter införandet av CPOT gällande 

erhållna läkemedelsdoser. Testet lämpar sig väl för icke-parametriska tester på 

undersökningar med ett lågt antal observationer för att testa statistisk signifikans (Kristensson, 

2014; Polit & Beck, 2016). I föreliggande studie sågs ingen statistiskt signifikant skillnad 

mellan de undersökta grupperna vilket medför att de uppmätta skillnaderna mellan grupperna 

gällande läkemedelsdoser kan bero på slumpen. Ett sätt att öka styrkan i studiens resultat, 

särskilt vid få deltagare, hade varit att randomisera patienter till deltagande (Kristensson, 

2014). Detta hade även medfört möjlighet att granska de individuella smärtbedömningarna 

samt att granska om doseringen av smärtlindrande- och sederande läkemedel förändrades på 

grund av uppmätt CPOT-poäng.  
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Grupperna var liknande i sammansättning, dock skiljde sig läkemedelsdoserna stort mellan 

patienterna i grupperna vilket kan förklaras med att olika diagnoser kräver olika sederingsgrad 

och doserna för önskad effekt kan skilja stort mellan olika patienter. Det kan däremot ses som 

en svaghet att i vissa fall inkluderades intubationsförfarandet i dygnsdosen medan i andra fall 

var patienten redan i ventilator vid ankomst eller hade en så lång vårdtid att intubationen 

kunde exkluderas. Större doser än normalt ges till patienten under intubationen än under det 

mer stabila läget efteråt. Alla patienter erhöll inte liknande sedering och/eller smärtlindrande 

läkemedel, de hade olika kombinationer och olika läkemedelssorter. Det kan påverka 

resultatet då vissa patienter hade låga doser av många olika läkemedel som inverkar på 

varandra medan andra personer hade stora doser av få läkemedel. Olika typer av sederande 

läkemedel går heller inte att direkt jämföra eller räkna om i ekvipotenta doser vilket är en 

svaghet då uttalande om skillnader mellan grupper görs. Majoriteten av patienterna 

behandlades med Propofol® som sederande läkemedel vilket torde innebära att en adekvat 

jämförelse är möjlig att genomföra. Däremot kunde smärtlindrande läkemedel räknas om till 

morfin för att möjliggöra en tydlig jämförelse. 

 

En svaghet med att studien baseras på skattningar av personal och analyseras genom 

journalgranskning är att kvalitet och objektiviteten i smärt-/sederingsskattningen inte kan 

bedömas. Personalen har fått utbildning i användandet av skattningsskalorna men författarna 

till föreliggande studie har inte utvärderat att personalen utför skattningarna korrekt. En studie 

av Grant et al (2011) visade att det ibland saknas adekvata kunskaper om smärta bland 

sjuksköterskor och att detta kan medföra svårighet att bedöma, behandla och adekvat 

analysera patienters smärta. Studien visade vidare att sjuksköterskor som genomgått riktad 

utbildning om smärta och smärtbedömning oftare använde sig av validerade 

smärtskattningsverkyg (Grant et al, 2011). I en studie bland sjuksköterskor i palliativ vård 

visade att utbildning om smärtskattningsverkyg både underlättade upptäckten av smärta samt 

ökade användningen av dessa då de var enkla och inte tidkrävande att använda (Hanson et al, 

2005). Smärtskattningsverktyget CPOT har i flera studier visat sig vara enkelt att lära sig för 

utföraren samt att bedömningsparametrarna är tydligt beskrivna (Gélinas, 2010; Gélinas et al, 

2011) och verktyget verkar ge samma resultat även om olika personer utför skattningen, något 
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som tyder på god reliabilitet (Frandsen, O´Reilly Poulsen, Laerkner & Stroem, 2016; Linde et. 

al., 2013) och författarna har därmed antagit att skattningarna är korrekt utförda.  

 

 

4:3 Slutsats 

Resultaten i föreliggande studie påvisade tendenser till att doserna av smärtlindrande 

läkemedel i genomsnitt var högre hos patienterna i studiegruppen, efter införandet av CPOT, 

och doserna av sederande läkemedel i genomsnitt var lägre än innan införandet av 

smärtskattningsverktyget. Sederingsnivån enligt RASS-skalan var något ytligare hos 

patienterna i studiegruppen.  Patienterna i studiegruppen smärtskattades färre gånger med 

CPOT än vad som rekommenderas i litteraturen. Majoriteten av patienterna i studiegruppen 

(92 %) smärtskattades minst en gång under observationsdygnet. Resultaten tyder på att 

införandet av en validerad smärtskattningsskala anpassad för icke-kommunikativa patienter på 

en intensivvårdsavdelning leder till en förändrad läkemedelsbehandling och en förbättrad 

möjlighet att objektivt bedöma patienternas smärta. Föreliggande studie kan bidra till en ökad 

medvetenhet om vikten av att skatta smärta med ett validerat bedömningsinstrument hos 

intensivvårdspatienter. 
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Bilaga1. CPOT- Critical-Care Pain Observation Tool 

 

 

 

 

 

Tecken Beskrivning Poäng 

Ansiktsuttryck Ingen observerad 

muskelspänning 

Avslappnat, neutralt 0 

Rynkar pannan, rynkar 

ögonbrynen, kniper något med 

ögonen, rynkar näsan och drar 

upp överläppen/drar ihop 

ansiktet 

Spänt 1 

Samtliga ovanstående 

ansiktsuttryck samt hårt 

ihopknipna ögon 

Grimaserar 2 

Kroppsrörelser Rör sig inte alls (behöver inte 

nödvändigtvis betyda avsaknad 

av smärta 

Rör sig inte 0 

Långsamma försiktiga rörelser, 

tar på eller masserar 

smärtområdet, söker 

uppmärksamhet genom rörelser 

Skyddande 1 

Drar i 

endotrakealtuben/trakealkanylen, 

försöker sätta sig upp, rör 

armar/ben på ett våldsamt och 

okontrollerat sätt, följer ej 

uppmaningar, slår mot personal 

eller försöker ta sig ur sängen 

Rastlösa 2 

Muskeltonus 

Bedöms vid 

passiv böjning 

och sträckning 

av övre 

extremiteter 

Inget motstånd vid passiva 

rörelser 

Avslappnad 0 

Motstånd vid passiva rörelser Spänd, stel 1 

Kraftigt motstånd vid passiva 

rörelser, oförmåga att fullfölja 

dem 

Mycket spänd eller stel 2 

Intuberade 

patienter 

Följsamhet med 

ventilator 

 

 

Inga larm aktiveras, 

lättventilerad 

Tolererar/andas med 

ventilatorn 

0 

ELLER Larmen slutar spontant Hostar men tolererar 1 

Osynkroniserad; andas mot 

ventilatorn, frekventa larm 

Andas mot ventilatorn 2 

Extuberade/icke 

intuberade 

patienter 

Ljud 

verbala/icke 

verbala 

Talar i normal ton eller är tyst Talar i normal ton eller tyst 0 

Suckar, jämrar sig Suckar, jämrar sig 1 

Gråter högljutt, snyftar Gråter högljutt, snyftar 2 

Poäng totalt  0–8 

Gélinas et al 2006, Nürnberg Damström et al, 2011 


