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Sammanfattning 
Smärta är ett vanligt symtom för patienter på en kirurgisk eller ortopedisk avdelning, 

bedömning av smärta är en omvårdnadsåtgärd som bör utföras av sjuksköterska. Syftet med 

studien var att identifiera i vilken omfattning sjuksköterskan uppgav sig använda olika 

kriterier för att bedöma smärta hos patienter. Studien genomfördes som en enkätstudie. 

Nittiosju av 125 sjuksköterskor (78 %) som arbetar på kirurgisk och ortopediska avdelningar 

på ett universitetssjukhus deltog. Resultatet visade att mellan 39 % och 75 % uppgav att de 

baserar sin bedömning av patientens smärta helt eller till stor del på patientens ansiktsuttryck, 

kroppsspråk, vitala funktioner, patientens verbala uttryck och patientens tidigare 

smärtanamnes. Resultatet visade även att 14 % respektive 16 % av sjuksköterskor grundar sin 

bedömning av patientens smärta utifrån patientens diagnos eller om patienten genomgått en 

operation. 92 % uppgav att de använder VAS- skala. Slutsatsen av studien är att 

sjuksköterskor är väl medvetna om att bedömning av patientens smärta är en viktig 

omvårdnadsåtgärd. VAS- användning uppgavs förekomma dagligen i sjuksköterskans 

arbetsuppgifter. Dock saknar sjuksköterskan ibland tid för att kunna utföra denna 

arbetsuppgift. Vidare kvalitativa studier skulle kunna ge djupare kunskaper om 

smärtbedömning.   

 

Nyckelord: Smärtbedömning, Postoperativ smärta, Sjuksköterska, Smärtlindring, Smärta 



	  

 

Abstract 
Pain is a common symptom for patients on a surgical or orthopedic department; assessment of 

pain is a nursing intervention that should be performed by a nurse. The purpose of this study 

was to identify in which extent nurses express using different criterias to assess pain in 

patients. Ninety-seven of 125 nurses (78%) working in surgical and orthopedic departments in 

a university hospital participated. The results showed that between 39% and 75% of nurses 

based their assessment of the patient's pain completely or largely on the patient's facial 

expressions, body language, vital signs, patient's verbal expression and patient's pain history. 

The results also showed that 14% and 16% of nurses have based their assessment of the 

patient's pain by the patient's diagnosis or if the patient had an operation. 92% of respondents 

reported that they use VAS scale. The conclusion of this study may be that nurses are well 

aware that assessment of the patient's pain is an important nursing intervention. Nurses 

expressed that they used VAS daily in nurse’s work rutines. However, some times there is no 

time t carry out its task. Further qualitative studies could provide deeper knowledge of pain 

assessment. 

 

Keywords: Pain assessment, Postoperative pain, Nurse, Pain management, Pain
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INLEDNING 
 
Patienter som söker sjukvård har ofta smärta. Patienterna efterfrågar förutom smärtans orsak, 

också smärtlindring. Varje patient som lider och har smärta, bör behandlas, smärtbedömas 

och smärtlindras individuellt eftersom smärta är en unik upplevelse på lika sätt som varje 

människa är en unik varelse. 

 

Enligt föreskrifter från socialstyrelsen (SOSFS, 2005:12 M) bör hälso- och sjukvården ha 

ledningssystem för patientsäkerhet. Patientsäkerhet kan utövas genom, planering, åtgärd, 

utvärdering och förbättring och all personal bör delta i detta arbete (Socialstyrelsen, 2005). 

Sjuksköterskans smärthantering ingår i omvårdnasprocessen och patienten har rätt till 

smärtlindring (Gélinas, Fillion, Puntilo, Vines, & Fortier, 2006; Rejeh & Vaismoradi, 2010). 

 BAKGRUND 

Smärta 
 
Smärta är ett komplext fenomen med flera aspekter, en subjektiv upplevelse med negativ 

påverkan på patientens livskvalitet samt omfattar patientens erfarenheter, psykologiska och 

emotionella beteenden och påverkas också av social och kulturell bakgrund (Lin, Chiang, 

Chiang, & Chen, 2008; Büyükylimaz & Asti, 2010). 

 

International Association for the Study of Pain (IASP) har definierat smärta enligt följande: 

“smärta är en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse på grund av verklig eller 

hotande vävnadsskada eller en upplevelse som beskrivs i sådana termer” (IASP, 1979).  

 

Smärtorsaken spelar stor roll i utredning, diagnostisering och inte minst behandling. Smärta 

kan vara akut eller kronisk. Smärta är en process som varnar och skyddar vid akut skada. 

Akut smärta har en mening hos individen som är friska för övrigt, den kan förebyggas och 

förhindras. Smärta är nedbrytande och saknar mening när det handlar om långvarig, kronisk 

smärta och cancersmärta. Denna typ av smärta går inte att behandla men går att lindra 

(Hawthorn & Redmond, 1999; Dahm, 2010). Samma stimuli som förorsakar smärta, kan 

verka på olika sätt hos olika patienter beroende på patientens upplevelse. (Rawel, 1999).  
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Smärta kan delas i fyra huvudgrupper. Nociceptiv smärta innebär att smärtreceptorer reagerar 

på olika stimuli som kemisk, mekanisk eller termisk stimuli och då uppstår smärta. Neurogen 

smärta uppkommer vid skada i det perifera och/eller centrala nervsystemet. Psykologisk 

smärta orsaken är psykisk sjukdom. I sådana fall orsaken bör behandlas innan smärtanalys 

och behandling kan göras. Idiopatisk smärta innebär att det inte finns någon direkt orsak till 

smärtan. Vanligtvis räknas inte cancerpatienter till denna kategori, däremot kan patienter med 

kronisk smärta inkluderas här (Hawthorn & Redmond, 1999; Dahm, 2010). 

 

Även om det finns riktlinjer som erbjuder sjuksköterskan möjligheter att ge en adekvat 

effektiv smärtlindring, fortsätter smärta att vara ett problem för inlagda patienter (Manias, 

Bucknall, & Botti, 2005; Gélinas et al; 2006; Wadensten, Fröjd, Swenne, Gortdh, & 

Gunningberg, 2011). 

 

Smärtbehandlingsstrategier har studerats från olika perspetiv, från patientens, läkarens och 

sjuksköterskans perspektiv och brister har identifierats. Patienter känner behov av mer 

information om smärta och smärtåtgärder, sjuksköterskan litar på anlagetikas effekt och kan 

samtidigt underbehandla patientens smärta. Läkaren kan  rutinmässigt ordinera smärtlindring 

snarare än det som patienten behöver. Detta lyfter fram frågan om huruvida de välskrivna 

riktlinjerna brister i praktiken och lämnar konsekvenser hos patienter i form av 

komplikationer (Manias et al., 2005).  

 

Smärtbehandling bör vara högt prioriterad ur ett mänskligt perspektiv. Underbehandlad eller 

obehandlad smärta har sina konsekvenser i form av försämrat fysisk, känslomässig och 

mental samt kan i vissa fall resultera i mordibidet, mortalitet, ökade kostnader och försämrad 

livskvalitet (Joelsson, Olsson, & Jakobsson, 2010; Lin et al., 2008). 

 

Sjuksköterskans roll och ansvar 
 
Sjuksköterskan är nära patientens smärta (Rejeh, Ahmadi, Mohammadi, Anoosheh, & 

Kazemnejad, 2009a). Sjuksköterskan har en lång och rik historia av att vårda människor som 

lider. Smärtlindring har varit och är en central arbetsuppgift för sjuksköterskan. 

Sjuksköterskan har en avgörande roll för att identifiera faktorer som har inverkan på 

patientens smärtuttryck och upplevelse. Utförande av denna arbetsuppgift kräver att 
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sjuksköterskan har god observationsförmåga, är lyhörd för patientens smärta och respekterar 

patientens integritet (Hawthorn & Redmond, 1999; Rejeh et al., 2009a).   

 

Kirurgiska avdelningar brukar ha riktlinjer för bedömning och hantering av akut smärta. 

Sjuksköterskan gör sitt bästa för att kunna lindra patientens smärta genom att agera som 

patientens förespråkare och advokat. Sjusköterskan försöker utöva sin kompetens och 

kunskap på ett professionellt sätt i omvårdnad av patienten (Abdalrahim, Majali, & Bergbom, 

2010) men forskningsresultat har visat att det kan finnas hinder för sjuksköterskan att fullfölja 

sitt ansvar.  Hinder som attityder, rutiner, kulturen i relation till smärtlindring och patienten, 

och samarbetet mellan sjuksköterska och läkare. Det är läkare som ordinerar smärtlindrig 

dock är sjuksköterskans ansvar att bedöma graden av smärta hos patienten  (Abdalrahim et al.,  

2010). Sjuksköterskan har ett etisk ansvar att lindar och förhinda onödigt lidande och smärta 

för patienten (Abdalrahim et al., 2010; Sjöström, Dahlgren, & Haljamäe, 2000). 

 

Manias et al. ( 2005) fann att sjuksköterskan placerar smärtbedömning och smärtbehandling i 

lägre prioritering på sin dagordning medan arbeten som innebar samspel med andra 

arbetskategorier fick  högre prioritering, till exempel att bädda sängar tillsammans med andra 

arbetskategorier. Bristfällig kommunikatin mellan vårdpersonal och patient, tidbgränsningar 

och påfrestningar under arbetspasset på grund av olika orsaker har rapporterats. Uppföljning 

av given smärtlindring är något  som bör genomföras av sjuksköterska, men som ofta 

genomförs bristfälligt (Manias et al., 2005).  

 

Sjuksköterskan behöver informeras om patientens smärta i syfte att vidta lämpliga åtgärder 

för att lindra smärta (De Rond, De Wit, van Dam, & Muller, 2000). De Rond et al. (2000) har 

kommit fram till att kommunikation, smärtbedömning och dokumentation av smärta som 

utförs av sjuksköterskor inte alltid är tillräckligt. De Rond (2000) och medarbetare fann att 

ytterligare utbildning inom smärta, smärtlindring och smärtbedömning behövs för att 

sjuksköterskor på ett effektivt sätt kunna smärtbedöma patienten och ge adekvat 

smärtlindring. Rejeh et al. (2009a; 2009b) fann att otillräckliga resurser, medicinsk hierarki 

och sjuksköterskans begränsade befogenhet kan vara hinder för sjuksköterska för utförande av 

smärtbedömningsprocess.  
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Smärtbedömning  
 
Smärtbedömning är det första steget mot adekvat smärtlindring, vilken ingår i 

omvårdnadsprocessen (Heikkinen, Salanterä, Kettu, & Taittonen, 2005; Gélinas et al., 2006). 

Sjuksköterskans bedömning av smärta och smärtlindring kan vara beroende av 

sjuksköterskans kunskap, attityd och färdigheter (Zhang, Hsu, Zon, Li, Wang, & Huang, 

2008; Muntlin, Carlsson, Säfwenberg, & Guningberg, 2009). 

 

Sjuksköterskan använder sig av olika tecken hos patienten för att bedöma smärta. 

Sjuksköterskan observerar patientens utseende, verbala uttryck och termer som används samt 

hur termer används. Sjuksköterskan använder erfarenheter från liknande situationen och från 

sina egna tidigare erfarenheter (Kim, Barcott, Tracy, Fortin, & Sjöström, 2005; Sjöström et 

al., 2000). Hur patienten ser ut är en kategori i sig för att bedöma smärta. I den här kategorin 

fokuserar sjuksköterskan på patientens utseende, ansiktsuttryck, kroppsrörelse, vitala 

funktioner (såsom blodtryck, puls, andningsfrekvens), rodnad, ödem och blekhet. Även 

patientens reaktion på beröring och palpation runt operationsområdet samt var och infektion i 

operationssåret observeras (Klopper, Andersson, Ohlsson, & Sjöström, 2006).  

 

En rättvisande smärtbedömning kräver patientens delaktighet i smärtbedömningen varför god 

kommunikation mellan sjuksköterska och patient kan förstärka patientens delaktighet i 

omvårdnaden (Rejeh & Vaismoradi, 2010; Layman Young, Horton, & Davidhizar, 2005). 

Bristfällig kommunikation mellan sjuksköterska och patient kan bidra till ökad smärta hos 

patienten (McDonald, LaPorta, & Meadows-Oliver, 2005). En fungerande och effektiv 

kommunikation berör båda sjuksköterska och patient och det bygger på ett samarbete mellan 

dessa två parter (Linton, 2005). Samarbetet mellan dessa två parter kan leda till en acceptabel 

smärtlindringsstrategi (McDonald, McNulty, Eriksson, & Weiskopf, 2000). 

Sjuksköterskans direkta kommunikation med patienten kan medföra känslan av tillit, 

förståelse, engagemang och delaktighet i sin egen omvårdnad för patienten (Linton, 2005). 

Patientens beskrivning av sin smärta och smärtintensitet med egna ord är viktiga faktorer för 

sjuksköterska för bedömning av smärta och för att kunna ge lämlig och adekvat smärtlindring. 

(De Rond et al., 2000; Sloman, Woloski Wruble, Rosen, & Rom, 2006). Patientens missnöje 

med smärtbehandlingsprocess och inadekvat smärtlindring, kan orsakas av bristande kunskap 
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om smärtbehandling, myter om smärta och bristande kommunikation mellan patient och 

sjuksköterska (Muntlin et al., 2009). 

 

Studier har funnit att patienter ibland unviker att kommunicera om sin smärta med 

sjuksköterskan. Orsaker som kan bidra till att patienten undviker kommunikation med 

sjuksköterskan kan vara att patienten inte vill störa sjuksköterskan, patienten inte vill lägga 

märke till sin smärta, patienten är rädd för att bli beroende av smärtlindring, patienten 

misstänker att sjuksköterskan tvivlar på hans/ hennes smärta eller att patienten förväntar sig 

att sjuksköterskan ska veta om hans/ hennes smärta utan att patienten ska behöva berätta om 

sin smärta, för sjuksköterskan (McDonald et al., 2000).  

 

Gélinas et al. (2006) fann att observation av patientens ansiktsutryck är viktig för bedömning 

av smärta när patientens verbala kommunikation brister. 

 

Sloman, Rosen, Rom och Shir (2005) fann att kulturella och etniska faktorer inte verkar 

påverka sjuksköterskans bedömning av smärta.  Däremot kan sjuksköterskans egen 

smärterfarenhet göra sjuksköterskan känslig för andras smärta och påverka sjuksköterskans 

bedömning av patientens smärta (Abdalrahim et al., 2010).  

 

Flertalet studier har påpekat att sjuksköterskans bedömning av smärta är bristfällig. En svensk 

studie har rapporterat om skillnad mellan patientens och sjuksköterskans bedömning av 

smärta. Patienten har skattat en högre smärtnivå på ” värsta tänkbara smärta” än vad 

sjuksköterskan har bedömt (Idvall, Hamrin, Sjöström, & Unosson, 2002). Hovi och Lauri 

(1999) fann att sjuksköterska tror att patienten har mer acceptans och tolerans för smärta än 

vad patienten anser själv (Hovi & Lauri, 1999). Idvall och medarbetare (2002) menar att 

anledningen att sjuksköterskan bedömer smärtintensitet lägre än vad patienten skattar kan 

vara att sjuksköterskan undermedvetet vet att det finns inte tid att agera eller sjuksköterskan 

känner sig otillräcklig och osäker på hur han/hon ska agera. Ibland kan smärtbedömning 

prioriteras bort eller får en lägre prioritering på sjuksköterskans arbetsordning. Sjuksköterskan 

kan också få tillfälle att uppmärksamma patientens smärta i samband med andra kontroller 

som rutinmässig skall göras (Manias et al., 2005).  

 

Allmänt rapporteras från patienter att sjuksköterskor agerar professionellt och med en 

vårdande attityd, dock förkommer enstaka negativa attityder som att sjuksköterskan tvivlar på 
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patientens smärta (Idvall, Bergqvist, Silverhjelm, & Unosson, 2008). Bristande planering och 

en bristande metodisk uppföljning av bedömning av smärta och smärthantering, kan göra 

patienten frustrerad och leda till en mer kännbar smärtupplevelse. Idvall och medarbetare 

(2008) menar vidare att den teoretiska kunskapen gällande smärta och bedömning av smärta 

finns hos sjuksköterskorna men genomförande och utvärdering är det som saknas i den 

kliniska praxisen. Patientsäkerheten förstärks om teoretiska kunskaper används i praktiken, 

menar flera forskare (Idvall et al., 2008; Lien, Hanssen, & Andenaes, 2010). 

 

Sjuksköterskans bedömning av smärta kan spegla av tidigare arbetserfarenheter. Erfarenheter 

som att känna igen ”typiska smärtpatienter”, lyssna på patienter och titta patientens utseende 

kan i vissa fall leda till underskattning av patientens smärta (Sjöström et al., 2000). I en annan 

studie (Manias, 2003) fann forskaren att sjuksköterskor som hade mer arbetserfarenhet 

bedömer patientens smärta genom att använder sig av resultat av olika observationer och 

metoder som bukpalpation, undersökning av sår, dränage, patientens ansiktsuttryck och vitala 

funktioner. Medan mindre erfaren sjuksköterskor kan använda sig av 

smärtbedömningsinstrument för bedömning av patientens smärta.  

 

Heikkinen et al. (2005) fann att äldre patienter kan få mer uppmärksamhet och insatser än 

yngre patienter. Män kan få mer smärtlindring än vad kvinnor får. Samtidigt reagerar 

människor på smärta på olika sätt och det är därför svårt att göra direkta jämförelser även om 

den grundläggande orsaken till smärta är densamma. Även verbal bedömning kan misstolkas 

(Heikkinen et al., 2005).  

 

Lien et al. (2010) fann att faktorer som samarbete, miljö, rutiner för bedömning av smärta och 

anpassning av teoretiska kunskaper i parktiken har stor inverkan på hur nyutexaminerade 

sjuksköterskor bedömer patienternas smärta. Vidare Lien et al. (2010) upptäckte att det som 

sjuksköterskor hade lärt sig under utbildningen var inte tillräcklig på en specialiserad 

avdelning . Även resultat från andra studier har visat att sjuksköterskans kunskap är bristfällig 

gällande smärta och smärtlindring och hur bedömning av smärta ska utföras (Sloman et al., 

2005). Brist på kunskap, olikheter och attityder bland sjuksköterskor om smärtbedömning och 

smärtlindring, kan kräva ett utbildningsprogram för effektivisering av sjuksköterskans 

bedömning av smärta i smärtlindrings syfte (Sjöström et al., 2000). 
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Smärtbedömningsinstrument 
 
Smärta som ett multidimensionellt fenomen med subjektiva egenskaper gör det svårt för 

sjuksköterskan att bygga upp en förståelse för smärtans intensitet och varaktighet (Cox, 2009; 

Sloman et al., 2006). Sociala attityder och kulturella faktorer från båda patient och 

sjuksköterska kan begränsa effektiv bedömning och hantering av smärta. Därför är det viktigt 

att smärtskattningsinstrument används som underlättar kommunikationen mellan patient och 

sjuksköteraska och för att minska missförstånd och reducera förutfattade meningar (Cox, 

2009).  

 

Visuell analog skala (VAS) är en tio centimeter lång linje på vilken patienten kan skatta sin 

smärta. Det finns också en verbal skattningsskala som patienten kan beskriva sin smärta i ord 

utifrån, från ingen smärta till lindring, måttlig, svår och outhärdlig smärta. Den numeriska 

skalan (NRS) fungerar på samma sätt, då patienten kan skatta smärta från ett till tio 

(Hawthorn & Redmond, 1999).  

 

Taylor (1997) menar att användning av VAS vilket är ett enkelt smärtbedömningsinstrument 

med god validitet och tillförlitlighet, kan bidra till en effektivare hantering och utvärdering av 

smärta (i Heikkinen, Salanterä, Kettu, & Taittonen, 2005). Patienten objektifierar sin smärta 

med hjälp av VAS (Cox, 2009). Användning av VAS är stark rekommenderat för bedömning 

av smärtintensitet inom cancersmärtor (Hovi & Lauri, 1999).  

 

Daglig smärtbedömning med hjälp av VAS är viktig för både diagnostik utvärdering och 

behandling av smärta. Användning av VAS skalan kan skapa ett gemensamt språk mellan 

sjuksköterska och patient (De Rond et al., 2000).  

 

Heikkinen och medarbetare (2005) fann en positiv korrelation mellan sjuksköterskans och 

patientens bedömning av smärta vid användning av VAS. Däremot kan patientens verbala 

bedömning variera och den stämmer inte alltid med numerisk bedömning. (Heikkinen et al.,  

2005).  
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Problemformulering  
 
Smärta är komplext. Målet med bedömning av smärta är att smärtlindra patienten på ett 

adekvat sätt. Sjuksköterskan använder sig av olika instrument och metoder för bedömning av 

smärta. Flertal studier har påpekat att sjuksköterskans bedömning av patientens smärta är 

bristfällig. Sjuksköterskor har ansvar för att kunna erbjuda patienten en säker och god 

vårdkvalitet. Detta anses vara en rättighet för alla patienter. Sjuksköterskans bedömning av 

patientens smärta är en omvårdnadsåtgärd som kan bidra till optimal smärtbehandling vilken 

kan leda till färre komplikationer, snabbare återhämtning och tidigare hemgång för patienten 

och också reducerade kostnader. Därför är det viktigt att identifiera i vilken omfattning 

sjuksköterskan använder olika kriterier vid bedömning av patientens smärta.  

Syfte 
 
Syftet med studien är att identifiera i vilken omfattning sjuksköterskan uppger sig använda 

olika kriterier för att bedöma smärta hos patienter. 

Frågeställningar 
 

1- I vilken omfattning uppger sig sjuksköterskan använda olika kriterier, vid bedömning 

av patienters smärta? 

2- Finns något samband mellan sjuksköterskans arbetserfarenhet och den omfattning 

sjuksköterskan uppger sig använda olika kriterier vid bedömning av patienters smärta? 

3- Finns skillnader i vilken omfattning sjuksköterskan uppger sig bedöma olika kriterier 

vid bedömning av patienters smärta, mellan sjuksköterskor som har 

specialistutbildning vs sjuksköterskor som inte har specialistutbildning? 
4- I vilken utsträckning påverkas sjuksköterskor subjektiv av sina egna smärterfarenheter 

vid bedömning av patientens smärta? 
5- I vilken omfattning uppger sjuksköterskan att hon/han använder VAS? 
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METOD 

Design 
 
Studien är enkätstudie som genomfördes med kvantitativ ansats och med en deskriptiv och 

jämförande tvärsnittsdesign (Olsson & Sörensen, 2007).  

Urval 
 
Inklusionskriterier för deltagande i studien var att sjuksköterskan arbetar på kirurgisk eller 

ortopedisk avdelning på ett universitetssjukhus. Sjuksköterskan skulle förstå svenska i tal och 

skrift och att vara i tjänst på respektive avdelning under studietiden, vecka tio. 

Urvalet var icke- slumpmässigt. Deltagarna fanns tillgängliga för studien (Polit & Beck, 

2008). Sjuksköterskorna som tillfrågades att delta i studien, arbetar på fem kirurgiska och tre 

ortopediska avdelningar. Samtliga avdelningschefer som är sjuksköterskor på respektive 

avdelning hade gett sitt samtycke om genomförande av studien en vecka innan enkäten gavs 

ut. Slutligt antal sjuksköterskor som tillfrågades för deltagandet i studien var 125 

sjuksköterskor från fem kirurgiska och tre ortopediska avdelningar. Av 125 sjuksköterskor 

besvarade 97 (78 %) sjuksköterskor enkäten. 

Datainsamlingsmetod 
 
För att identifiera i vilken omfattning deltagarna använder olika kriterier vid bedömning av 

patientens smärta, valde författaren att använda enkät som datainsamlingsinstrument. Enkäten 

lämpar sig för att undersköka en stor population och få fram information om populationens 

kunskap och erfarenhet (Notter & Hott, 1996).  

 

Frågorna i enkäten utformades av författaren med hjälp av metodlitteratur (Notter & Rose-

Hott, 1996), vetenskapliga artiklar och författarens egen flerårig arbetserfarenhet som 

sjuksköterska. Enkäten utformades i två versioner med samma innehåll men med olika layout. 

Båda versioner provades i en pilotstudie med tre deltagare på en kirurgisk avdelning för att 

kontrollera vilken av dessa två versioner fungerar bäst. Med hjälp av pilotstudien valdes en av 

dessa två versioner av enkäten för användning för insamling av data. Pilotstudien visade att 

den valda enkäten var mer användarvänlig och tydligare samt att det tar mindre tid att besvara 

enkäten. 
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Enkäten, bilaga 1, innehåller sjutton frågor. Frågorna ett och två presenterar deltagarnas 

bakgrund, ålder och arbetserfarenhet som sjuksköterska. Fråga tre gav information om 

deltagarna hade specialistutbildning eller inte, om svaret var ja, skulle sjuksköterskan ange 

inom vilket område han/ hon har specialistutbildning. Flersvarsalternativ och beskrivande 

svar var aktuellt. Frågorna 4-12  handlade om faktorer som kan vara viktiga för 

sjuksköterskor vid bedömning av smärta. Flersvarsalternativ fanns som svarsalternativ. Frågor 

13-15 handlade om utsträckning av VAS användning och flersvarsalternativ och beskrivande 

svar var möjligt. Fråga 16 handlade om sjuksköterskans utgångspunkt för bedömning av 

smärta, om sjuksköterskan utgick från sin egen smärterfarenhet vid bedömning av patientens 

smärta eller inte, vilken kunde besvaras med flersvarsalternativ. Fråga 17 var en öppen fråga 

som belyser betydelsens av sjuksköterskornas möjligheter att bedöma och uppfölja patientens 

smärta. Beskrivande svarsalternativ med egna ord var aktuellt för denna fråga.  

Procedur 
 
Enkätstudien genomfördes på ett universitetssjukhus efter muntligt och skriftligt tillstånd av 

verksamhetschefen på den aktuella kliniken. Avdelningscheferna på respektive avdelning fick 

övergipande information om studien en vecka innan distribution av enkäten. Samtidigt bad 

författaren avdelningschefer på respektive avdelning om hjälp med distribution av enkäten. 

Samtliga avdelningschefer gav sitt samtycke för genomförande av studien och utdelning av 

enkäten. Författaren informerade respondenterna om studien på sju avdelningsmöten på 

respektive avdelningar. Författaren fick inte ge muntlig information om studie till 

respondenterna på en avdelning trots två bokade tider. Det framgick båda från muntlig 

information och informationsbrevet, bilaga 2, att deltagarna i studien var anonyma och 

deltagandet var frivillig. Deltagare som inte fick del av informationen, hade möjlighet att 

kontakta författaren för ytterligare information, vilken utgick från informationsbrevet som 

utdelades till deltagarna i samband med enkätutdelningen. Etthundratjugofem enkäter 

tillsammans med informationsbrev i kuvert delades ut. Ett kuvert placerades i varje 

sjuksköterskas postfack som var i tjänst under vecka tio, av avdelningschefen på respektive 

avdelning. Tre dagar efter utdelning av enkäten, skickades elektroniskt meddelande till varje 

avdelningschef på respektive avdelning att påminna respondenterna om enkäten. 

 

Insamlingslåda märkt med studien om smärtbedömning, placerades på varje 

sjuksköterskeexpedition på respektive avdelning som svarsenkäten kunde läggas i. Författaren 
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samlade in lådorna innehållande svarsenkäterna från respektive avdelning, en vecka efter 

distribution av enkäterna.  

Etiska överväganden 
 
Studien följde de grundläggande etiska principer som gäller i mellanmänskliga relationer. Stor 

respekt togs för deltagarnas integritet, autonomi och självbestämmande (Olsson & Sörensen, 

2007). Studien och enkätfrågor innebar inga känsliga frågor som författaren har upplevt. Men 

det kunde någon eller några av respondenterna uppleva frågorna som känsliga därför 

deltagande i studien var frivilligt, respondenterna kunde när som helst avbryta deltagandet 

utan att ange några förklaringar. Deltagarna var anonyma, vilket innebär att svarsenkäten inte 

kopplas ihop med en enskild deltagare. Deltagandet i studien påverkades inte respondenternas 

arbetssituation på något sätt (Bell, 2006). Principen var att inte utsätta någon för skada 

(Olsson & Sörensen, 2007). 

 

Tillstånd för utförande av undersökning inhämtades från verksamhetschefen, bilaga 3. Alla 

avdelningschefer på respektive avdelningar hade gett sitt samtycke för genomförande av 

studien. Studien bedömds utgöra en del av kvalitetsutvecklingsarbete som bedrivs inom 

kliniken och ansåg därför inte behöva granskas av Medicinska fakultetens 

forskningsetikkommitté. 

Bearbetning och dataanalys 
 
Databearbetning genomfördes med hjälp av kalkylprogrammet Microsoft Excel och Statistic 

Package for the Social Science, SPSS.  Svarsalternativ på enkätfrågan tre kodades om till 

numeriska värden, Ja= 1 och Nej = 2. Svarsalternativen på enkätfrågorna fyra till åtta och elva 

till sexton kodades om till numeriska värden. Numeriska värden var: Instämmer helt = 4, 

Instämmer till stor del = 3, Instämmer till liten del = 2 och Instämmer inte = 1. Svar på 

enkätfrågor nio och tio kodades om enligt följande: Instämmer helt = 1, Instämmer till stor del 

= 2, Instämmer till liten del = 3 och Instämmer inte = 4. Svarsalternativen Ja och Nej kodades 

om till numeriska värden 1 och 2. Svarsalternativen; före givning av smärtlindring, vid 

uppföljning av smärtlindring, både före givning av smärtlindring och uppföljning av givning 

smärtlindring kodades om till numeriska värden 1, 2 och 3. Svarsalternativen; väldigt mycket, 

mycket, lite och inte alls, kodades om till numeriska värden, 1, 2, 3 och 4.  
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Enkätfrågor kopplades till frågeställningar för att få fram resultat. Frågeställning ett besvarade 

med enkätfrågor fyra till tolv och svaren beskrivs och visas i diagram och tabell för att 

förtydliggöra svaren. Frågeställning två besvarade med enkätfrågorna ett till två och fyra till 

tolv och analyserades med Sperman’s rangkorrelation, för att finna graden av eventuellt 

samband mellan de olika variablerna. Frågeställning tre besvarade med enkätfrågorna tre, och 

fyra till tolv.  Analysen utfördes enligt Mann Whitney U test för att visa eventuellt skillnader 

mellan dessa två grupperna vid samma tidpunkt. Frågeställning fyra besvarades med 

enkätfråga sexton, svaret redovisades och visades med diagram. Frågeställning fem besvarade 

med enkätfrågorna tretton, fjorton och femton och svaren redovisades och beskrevs, och 

visades i diagram. Enkätfråga sjutton var en öppen fråga som beskrivs i löpande text och citat 

från respondenterna. 

 

Signifikansnivå, p < 0,05 har används för samtliga statistiska analyser. 

Internt bortfall 
 
Det fanns ett internt bortfall i frågan om vilka övriga faktorer som kan ha betydelse vid 

smärtbedömning, där 50 (52 %) deltagare valde att inte svara. En (1 %) deltagare som inte 

svarade på fråga fyra och fem och hade kommenterat att ”förstår ej frågan”. Tre (3 %) 3  

(3 %), 2 (2 %) 2 (2 %) och 3 (3 %) av deltagarna hade inte svarat på respektive frågor 6, 7, 8, 

9, och10. Sju (7 %) deltagare besvarade inte fråga 14. Fem (5 %) deltagare svarade inte på 

fråga 16 och slutligen 10 (10 %) av deltagarna som avstod att svara på fråga 15.  
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RESULTAT 
 
Av 125 sjuksköterskor som arbetade på de utvalda avdelningar, besvarade 97 (78 %) 

sjuksköterskor enkäten. Medelåldern för sjuksköterskor var 34 år (SD=10). Få var över 40 år. 

40 (41 %) den största gruppen var mellan 23-28 år (n= 40, 41 %), figur 1.  

 

 
Figur 1. Respondenternas åldersfördelning, n=97 
 
 

Arbetserfarenheten varierade mellan 1 månad och 34 år och genomsnittlig arbetserfarenhet 

var 6 år (SD= 8). Av 97 sjuksköterskor hade 21 specialistutbildning inom olika områden 

såsom kirurgisk-, anestesi-, intensiv-, kardiologisk-, onkologisk-, och ortopedisk vård. Vissa 

specialistsjuksköterskor hade fler än en specialitet, tabell 1.    

 
 
Tabell 1. Fördelning av sjuksköterskors ålder, arbetserfarenhet och specialutbildning.  
N= 97 Yngsta 

sjuksköterska 
Äldsta 
sjuksköterska 

Medelvärde SD Antal    %  

Ålder 23 64 34 10,1   
Arbetserfarenhet 0 35 6 7,9   

Sjuksköterskor med 
specialistutbildning 

    21 22% 

Sjuksköterskor utan  
specialistutbildning 

 
 

 
 

 
 

 76 78 % 
 

Totalt      97 100 % 
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Användning av olika kriterier vid bedömning av patienters smärta 
 
Respondenternas svar på frågorna om patienten skall göras en smärtbedömning utifrån 

patientens diagnos och beroende på om  patinen har genomgått operation visas i tabell 2. 

Svaren varjerade huruvida sjuksköterskan grundar sin smärtbedömning på utifrån patientens 

diagnos eller om patienten genomgått en operation.  

 

 
Tabell 2. Kriterier om smärtbedömning skall göras  
N=97 Instämmer 

helt 
n            % 

Instämmer 
till stor del 
n          %  

Instämmer 
till liten del 
n          % 

Instämmer 
inte 
n           %  

Totalt  

Om smärtskattning 
skall göras utifrån 
patientens diagnos 

13         14% 28       29% 21        22% 34       35% 96 
 

Om smärtskattning 
skall göras beroende på 
vilken operation 
patientens genomgick 

15        16% 38       39%  17       18% 26       27%  96 
 

 

 

Respondenternas användning av de olika kriterierna för bedömning av smärta varierade, tabell 

3. Få bedömde patientens smärta efter ålder eller kön. Alla respondenter använder verbala 

uttryck för smärtbedömning i mer eller mindre utsträckning. Patientens ansiktsuttryck, 

kroppsspråk och vitala funktioner uppmärksammas av respondenterna vid smärtbedömning.  

En mindre antal bedömde utifrån tidigare smärtanamnes.  
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Tabell 3. Kriterier sjuksköterskan uppger beakta vid bedömning av patientens smärta 
N=97 Instämmer 

helt 
n            % 

Instämmer 
till stor del 
n           %  

Instämmer 
till liten del 

n            % 

Instämmer 
inte 
n             %  

Totalt  

Baserad på 
patientens 
ansiktsuttryck 

10        11%  42         44%              41         43% 2              2% 94 

Baserad på 
patientens 
kroppsspråk 

13        14% 50        53% 30         32% 1              1% 
 

94 

Baserad på 
patientens vitala 
funktioner 

15        16%  46        48% 30         32% 4              4% 95 

Baserad på 
patientens kön 

1           1% 1           1% 5           5% 88          93% 95 

Baserad på 
patientens ålder 

2            2% 5           5% 25         27% 62          66%   94 

Baserad på 
patientens 
smärtanamnes 

8            8% 30        31% 44         45% 15          16% 97 

Baserad på 
patientens verbala 
uttryck 

27        28% 48        49% 22         23% 0              0% 97 

 

 

Samband mellan sjuksköterskans arbetserfarenhet och bedömningskriterier för 
patientens smärta  
 
Det fanns inget signifikant samband mellan sjuksköterskans arbetserfarenhet och kriterier som 

sjuksköterskorna betraktar för bedömning av patientens smärta.  

Om smärtskattning skall görs utifrån patientens diagnos; (r= 0,090, p=0,384). 

Om smärtskattning skall göras beroende på vilken operation patienten genomgått; (r= 0,089, 

p=0,393). 

Patientens kroppsspråk; (r=0,035, p=0,739). 

Patientens ansiktsuttryck; (r= -0,127, p=0,223). 

Patientens vitala funktioner; (r= 0,000, p= 1,000). 

Patientens kön; (r= 0,068, p= 0,512). 

Patientens ålder; (r= -0,190, p= 0,067).  

Patientens smärtanamnes; (r= -0,068, p= 0,511). 

Patientens verbala uttryck; (r= -0,129, p= 0,209). 
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Sjuksköterskorna delades även i två grupper beroende på arbetserfarenhet, de med 

arbetserfarenhet på ett år eller mindre (n=29) och de med arbetserfarenhet på fem år eller mer 

(n=36). Resultatet visade ingen signifikant skillnad mellan de två grupperna gällande 

användning av ovanstående kriterierna. Det förstärker resultatet att det inte finns samband 

mellan sjuksköterskornas arbetserfarenhet och användning av de olika kriterierna.  

 

Skillnader i användning av patientens ålder vid bedömning av patienters smärta 
 
Sjuksköterskor utan specialistutbildning (N=76) betraktade patientens ålder i lägre 

utsträckning än sjuksköterskor med specialistutbildning (N=21), Mean Rank=38,33 vs 50,74  

( Z= -2,17, p=0,030). 96 % av sjuksköterskor utan specialistutbildning uppgav att de inte 

(instämmer till liten del + instämmer inte) betraktar patientens ålder vid bedömning av smärta 

i förhållande till 80,9%  av sjuksköterskor med specialistutbildning, tabell 4.  

 

Tabell 4. Sjuksköterskornas användning av patientens ålder vid bedömning av smärta 
N=97 Instämmer 

helt 
n            % 

Instämmer 
till stor del 
n          %  

Instämmer 
till liten del 
n          % 

Instämmer 
inte 
n           %  

Totalt  

Sjuksköterska med 
specialistutbildning 

1         4,8% 3       14,3% 7       33.3% 10       47,6% 21 
 

Sjuksköterskor utan 
specialistutbildning 

1        1,3% 2        2,7%  19      25,7% 52       70,3% 74 
 

 

Sjuksköterskans uppskattning av påverkan av sina egna subjektiva smärterfarenheter 
vid bedömning av patientens smärta 
 

Av 92 sjuksköterskor, skattade 33% att de påverkas mycket (n=22) eller väldigt mycket (n=8) 

av sina smärterfarenheter vid bedömning av patientens smärta. De övriga skattade påverkan 

lite eller inte alls, figur 2. 
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Figur 2. Påverkan av subjektiva smärterfarenheter, n=92 

 

Användning av VAS skalan vid smärtbedömning 
 
Av 97 sjuksköterskor uppgav 90 (92 %) att de använder VAS -skalan vid bedömning av 

patientens smärta. VAS- skala används i varierande grad per arbetspass, figur 3. 

 

 
Figur 3. Respondenternas VAS- användning per arbetspass  
 

Åttiotre (92 %) av de 90 sjuksköterskor som använder VAS- skalan uppgav att de använder 

skalan 1-10 gånger per arbetspass vid bedömning av en patient med smärta. Resterande 7 

respondenter hade inte uppgivit hur många gånger de använder VAS- skala. Av 90 
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sjuksköterskor som uppgav de använder VAS- skala för bedömning av patientens smärta, 

använder 76 (84 %) VAS- skala både före givning av smärtlindring och vid uppföljning av 

given smärtlindring. Resterande 14 (15 %) sjuksköterskor använder VAS- skalan enbart före 

givning av smärtlindring. Ingen sjuksköterska använder VAS- skala vid bara uppföljning av 

given smärtlindring. 
 
Från respondenternas öppna kommentarer framkom att VAS skala är det väsentliga och det 

smärtbedömningsinstrument som används enligt postoperativt rutiner. Respondenterna 

kommenterade att VAS användning kan bli bristfällig på grund av arbetsbelastning. På vissa 

avdelningar används VAS- skala också vid inskrivning av patienter för bedömning av smärta. 

Några kommentarer var:  

“Vid början och slut på arbetspass” 

”Tyvärr alldeles för sällan….” 

 

Andra faktorer av betydelse för smärtbedömning  
 
Respondenterna fick en öppen fråga om andra faktorer som har betydelse för respondenternas 

möjligheter att bedöma och uppfölja patientens smärta. Sammanlagt 50 hade lämnat 

kommentarer. 

 

Respondenternas svar kategoriserades i följande tre kategorier;  Tid, 

Kommunikationssvårigheter och Arbetsbelastning. Kategorierna beskrivs nedan och 

tydliggörs med citat från respondenterna. 

 

Tid 

Merparten av respondenterna tyckte att trots att det finns rutiner på avdelningar gälande 

bedömning av patientens smärta, kan tidbrist vara ett hinder för att kunna bedöma patientens 

smärta och uppfölja given smärtlindringen. Som några av respondenterna hade kommenterat 

att: 

 

”Tyvärr tycker jag att det inte finns så stora möjligheter på grund av tidbrist. 

Oftast hinner jag inte alltid med optimalt att gå tillbaka och utvärdera. 

Utvärdering blir när patienten ber om smärtlindring igen. VAS till exempel vid 

PCA varannan timme fungerar inte heller alltid optimalt”. 
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”Stress och tidbrist begränsar mina möjligheter att bedöma och följa upp 

smärta”. 

 

Kommunikationssvårigheter  

En annan faktor som respondenterna har tagit upp är kommunikationssvårigheter. Hur verbal 

patienten är, samt vissa sjukdomstillstånd som demens sjukdom och nedsatt kognitiv funktion 

kan begränsa sjuksköterskans möjlighet för verbalt bedömning av patientens smärta.  

Främmande språk, hörselskada och mentalt handikappad angav sjuksköterskorna som 

kommunikationsbarriärer för bedömning av patientens smärta. Patientens förståelse av VAS-

skala kan försvåra smärtbedömning enligt en annan respondent. Bristfällig kommunikation 

mellan sjuksköterska och andra arbetskategorier gällande patientens tillstånd framkom också: 

 

”Patientens verbala förmåga ev. demens, psykiska sjukdomar, språkförmåga, 

patientens möjlighet att VAS- skatta sig”.  

”Språksvårigheter, patientens förståelse av VAS- skala” 

 

Arbetsbelastning 

Arbetsbelastning var en annan faktor som respondenterna hade nämnd i sina svar. Rutiner 

som finns på avdelning kan ibland belasta sjuksköterskor på så sätt att 

smärtbehandlingsprocessen brister. Som en respondent har kommenterat att:  

 

”Icke patient relaterade faktorer som påverkar mitt arbete med ökad 

arbetsbelastning som leder till tidsbrist för smärtlindring och uppföljning, eller 

andra patienter som gör att jag inte hinner utvärdera smärtbehandlingen”. 

 

Hög arbetsbelastning kan ibland ge känslan av otillräcklighet och frustration. En  

annan respondent uttrycker sig enligt följande:  

 

”Ibland är arbetsbelastningen lite för hög för att man fullt ut ska kunna följa 

upp behandlingen eller ge optimal behandling vilken känns frustrerande”. 
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DISKUSSION  

Resultatet i föreliggande studie visar att användning av de olika kriterierna vid bedömning av 

patientens smärta varierar. Av 97 (78 %) sjuksköterskor mellan 23-64 år med olika 

arbetserfarenheter som varierade mellan 1 månad och 34 år, uppgav mer än 50 % att 

smärtbedömning baseras helt eller till stor del på patientens kroppsspråk, vitala funktioner, 

ansiktsuttryck och patientens verbala uttryck. Patientens tidigare smärtanamnes hade mindre 

betydelse för bedömning av smärta. Patientens kön och ålder hade inte någon betydelse för 88 

respektive 62 av sjuksköterskorna. Om sjuksköterskans grund för smärtbedömning var utifrån 

patientens diagnos eller var beroende på om patienten genomgått operation instämde helt 13 

respektive 15 av 96 sjuksköterskor. Inget signifikant samband eller skillnad sågs mellan 

sjuksköterskans arbetserfarenhet och omfattningen som sjuksköterskorna betraktar de olika 

kriterier vid bedömning av patientens smärta. Sjuksköterskor med specialistutbildning 

betraktade patientens ålder i högre utsträckning vid bedömning av smärta än sjuksköterskor 

utan specialistutbildning. Få sjuksköterskor påverkades av sina egna  smärterfarenheter vid 

bedömning av smärta. Resultatet visar även att 92 % av respondenterna uppgav använda 

VAS- skala som ett smärtskattningsinstrument, både före givning av smärtlindring och vid 

uppföljning av given smärtlindring. Respondenterna uppgav också att det fanns faktorer som 

begränsar möjligheter att bedöma och uppfölja patientrenas smärta. Faktorer som tidbrist, 

kommunikationssvårigheter och arbetsbelastning på avdelningar försvårar för sjuksköterskan 

att utföra en smärtbehandlingsprocess på ett adekvat sätt.  

Resultatdiskussion  
 
Syfte med föreliggande studie var att identifiera i vilken omfattning sjuksköterskan uppger sig 

använda de olika kriterierna för bedömning av patientens smärta. Användning av de olika 

kriterier varierar vilken kan tolkas som sjuksköterskans observationsförmåga och mångfald.   

Att det är inte enbart ett kriterium som är viktigt och har betydelse däremot en kombination av 

dessa kriterier som bör värdesättas vid bedömning av smärta. Det kan även tyda på  

sjuksköterskans medvetenhet om sitt uppdrag bland annat gällande smärta och 

smärtbedömning som en omvårdnadsåtgärd. 

 

 Alla sjuksköterskor uppgav att de betraktar patientens verbala uttryck i mer eller mindre 

omfattning vid bedömning av smärta. Patientens verbala uttryck bör vägleda sjuksköterskan 

och betraktas som ett ganska avgörande kriterium. Kommunikation kan skapa förtroende och 
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reducera onödiga missförstånd mellan sjuksköterska och patient. Ett flertal forskare (Sloman 

et al., 2005; Rejeh & Vaismoradi, 2010; McDonald et al., 2000; De Rond et al., 2000) har 

belyst vikten av patientens verbala uttryck och kommunikation mellan sjuksköterska och 

patient i sina forskningar. En ömsesidig och givande kommunikation kan ibland resultera 

nöjda patienter och en optimal arbetsmiljö för sjuksköterskor.   

Patientens diagnos och operation är några av de viktiga kriterierna för bedömning av 

patientens smärta. Några av respondenterna i föreliggande studie har uppgett att om patienten 

har diagnos eller genomgått operation då skall smärtan bedömas. Detta kan ibland tyda på 

sjuksköterskans grund för bedömning av smärta. Alla patienter bör smärtbedömas oavsett 

operation eller diagnos. Det finns inneliggande patienter på sjukhus utan diagnos eller att ha 

genomgått operation som har smärta. Att specificera grunden till smärtbedömning  kan ibland 

visa sjuksköterskans bristfälliga kunskap om smärta och smärtbedömning som Sjöman et al. 

(2000) och Klopper et al. (2006) hade påpekad i sina studier. Därför kan det finnas behov av 

utbildningsprogram för sjuksköterskor om smärta och smärtbedömning. 

 

Få av respondenterna i föreliggande studie uppgav att patientens kön och ålder  har någon 

betydelse för bedömning av smärta. Smärta som en subjektiv upplevelse är välkänd och 

bedömning av denna subjektiva upplevelse skall vara individuellt oavsett patientens kön eller 

ålder som majoriteten av respondenterna har angett. Däremot fann Heikkinen et al. (2005), att 

patientens kön och ålder har betydelse så som att äldre män får mer smärtlindring än vad 

kvinnor får. Resultatet i föreliggande studie stämmer inte överens inte med Heikkinen et al. 

(2005).  

 

Inget samband mellan sjusköterskans arbetserfarenhet och användning av de olika kriterierna 

vid bedömning av patientens smärta fanns enligt föreliggande studie. Merparten av 

respondenterna hade knappt 2 år arbetserfarenhet detta kan ha haft verkan på resultatet. 

Tidigare studier av Lien et al. (2010) och Manias (2003) fann att mindre erfaren 

sjuksköterskor försöker lära sig rutiner för bedömning av patientens smärta och anpassning av 

teoretiska kunskaper i praktiken samt använder sig av VAS- skalan som ett 

smärtbedömningsinstrument, medan mer erfarna sjuksköterskor anlitar sig på sina 

observationer av patientens olika parametrar och undersökning av patienten och en 

kombination av dessa kriterier för bedömning av smärta.  
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Föreliggande studie fann att sjuksköterskor med specialistutbildning betraktar patientens ålder 

i högre utsträckning än sjuksköterskor utan specialistutbildning. Detta fynd kan inte bevisa att 

specialistutbildade sjusköterskor använder sin kunskap på ett bättre sätt än sjuksköterskor 

utan specialistutbildning. Antalet specialistutbildade sjusköterskor som deltog i studien var 21 

jämför med 76 som inte hade specialistutbildning. Lien et al. (2010) fann att nyutexaminerade 

sjuksköterskor som arbetade på en specialiserad avdelning tyckte att deras teoretiska 

kunskaper gällande smärtbedömning bland annat, inte var tillräckliga. Flera andra forskare  

(Sloman et al., 2005) har funnit att sjuksköterskans kunskaper är otillräckliga, eller att 

kunskap finns (Idvall et al., 2008) hos sjuksköterskan men anpassning av teoretiska kunskaper 

i praktiken saknas på grund av olika anledningar. Föreliggande studie har inte funnit belägg 

för att kunna diskutera sjuksköterskans kunskaper gällande smärtbehandlingsprocessen därför  

bör vidare studie och djupare forskning hjälpa till att belysas sjuksköterskans kunskaper i 

smärtbehandlingsprocessen.  

 

Att påverkas av andras smärta och bli påmind om sin egen smärterfarenhet är ganska 

mänsklig. Människor har mer eller mindre upplevt smärta någon gång i livet (undantag de 

som inte har någon smärtstimuli). 14 sjuksköterskor i föreliggande studie hade uppgett att de 

inte alls  påverkas av sin egen smärterfarenhet när patientens smärta bedöms. Resterande 

uppgav att i mer eller mindre utsträckning påverkas av sina egna smärterfarenheter. 

Abdalrahim et al. (2010) fann i sin studie att patientens smärta påverkar sjuksköterskan och 

påminner sjuksköterskan om sin egen smärterfarenhet och leder till att sjuksköterskan 

reagerar känslosamt vid bedömning av smärta.  

 

Merparten av respondenterna i föreliggande studie, både de med specialistutbildning och de 

utan specialistutbildning uppgav daglig användning av VAS- skala. Det kan visa VAS- 

skalans validitet och tillförlitlighet som ett smärtskattningsinstrument som fungerar. Men 

ibland går det inte att använda VAS- skala då patientens nedsatta kognitiva funktioner eller 

främmande språk är kommunikationsbarriärer vilken kan försvåra smärtbedömningen med 

hjälp av VAS-skala. Heikkinen et al. (2005) fann att sjuksköterskans användning av VAS- 

skala vid bedömning av smärta fungerar bra. Däremot stämde inte alltid patientens 

beskrivning av smärta med smärtskattning med hjälp av VAS- skala. VAS- skala, trots sin 

validitet och tillförlitlighet, kan inte alltid användas i situationer som nämnds.  Därför bör 

sjuksköterska använda  sig av andra kriterier som Gélinas et al. (2006) påpekade, att 

patientens ansiktsuttryck är viktig observandum då patientens verbala kommunikation brister. 
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Flera av respondenterna i föreliggande studie uppgav att basera sin bedömning av patientens 

smärta i ganska hög utsträckning på patientens ansiktsuttryck. 

 

Brist på tid har nästan alltid uppmärksammats i sjuksköterskans vardag, även i denna studie 

påpekar sjuksköterskor att tidbrist skapar svårigheter för sjuksköterskan bland annat att kunna 

bedöma patientens smärta och vidta adekvata åtgärder. Tidbrist, arbetsbelastning och stressiga 

arbetsförhållande och kulturen på avdelning tillåter inte sjuksköterskan att kunna agera eller 

anpassa teoretiska kunskaper i parktiken. Flera forskare, bland annat Idvall (2002) och 

medarbetare fann också att sjuksköterskans möjligheter att kunna anpassa teorin i parktiken 

och kunna handla och agera efter det, är begränsad. Abdalrahim et al. (2010), Rejeh et al. 

(2009a; 2009b) och Manias et al. (2005) har också funnit att begränsningar såsom tidbrist, 

arbetsbelastning, kulturen på avdelning och otillräckliga resurser gör sjuksköterskan stressad 

och försvårar att kunna utföra smärtbedömningen bland annat. Föreliggande studie har även 

funnit att det ibland uppstår bristfällig kommunikation mellan sjuksköterskor och 

medarbetarna. Närvaro av tydlig kommunikation mellan vårdpersonalen kan bidra till 

reducerat missförstånd, trivsam arbetsmiljö, mer nöjda patienter som på sikt kan leda till 

förstärkt patientsäkerheten, inser författaren.  

Metoddiskussion 
 

Studien genomfördes som en enkätstudie med deskriptiv och jämförande tvärsnittdesign. Att 

använda sig av enkät som datainsamlingsmetod fungerade bra. Enkätfrågorna utformades på 

så sätt att det inte skulle vara tidskrävande för respondenterna att besvaras. Det krävs en enkel 

och lättförståligt formulering av enkätfrågorna för att inte vilseledda respondenterna (Bell, 

2006) och för att få svar på frågeställningarna. För att stärka enkätens validitet och reliabilitet 

genomfördes en pilotstudie med 3 deltagare vilka inte deltog i undersökningen samt på ett 

opartiskt sätt kunna identifiera brister och oklarhet som kunde finnas i enkätfrågorna (Polit & 

Beck, 2008). Båda versionen av enkäten användes i pilotstudien. Resultatet av pilotstudien 

visade inga kommentarer  på själva enkätfrågorna däremot på enkäternas layout. Den enkät 

som var tydligare att läsas och var mindre tidskrävande valdes av deltagarna i pilotstudien för 

datainsamling. Pilotstudien kunde stärka enkätens validitet dock det var 3 deltagare som 

medverkade i pilotstudien i förhållande till 97 deltagare som besvarade enkäten. Svaren på 

enkätfrågor har kunnat belysa syftet och besvara frågeställningarna men om omfattningen av 

enkätfrågorna var tillräkliga eller om frågorna skulle ställas på så sätt att uppnå djupare 
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resultat kan diskuteras. Samtidigt skall påpekas att om det hade funnits redan en beprövad 

enkät med bra validitet och tillförlitlighet som var lämplig för att besvara syftet och 

frågeställningarna i föreliggande studie skulle den ha användas, författare hittade dock ingen 

sådan enkät och utformade därför en egen enkät för studien. 

 

Totalt delades125 enkäter ut och svarsfrekvensen blev 78 %, vilken får anses vara bra med 

tanke på att flera av avdelningar var under omorganisation samtidigt som det pågick flera 

andra studier på de flesta av avdelningarna. Orsaken till varför 28 sjuksköterskor valde att inte 

delta i studien är okänt. Alla de 125 sjuksköterskor skulle ha varit i tjänst under studieveckan 

men om alla sjuksköterskor har varit på respektive avdelning eller av andra orsaker som 

sjukskrivningar, utbildningar eller andra uppdrag, inte varit på avdelningar är oklart för 

författaren. Studietiden var en vecka. Det var kort tid för insamling av data, och kan ha haft 

negativ verkan på svarsfrekvensen. Respondenterna valdes för att de arbetar på kirurgiska och 

ortopediska avdelningar som vårdar patienter med smärta som antingen kan vara relaterad till 

grundsjukdom, operation eller andra anledningar. Bedömning av smärta och användning av 

VAS- skala skall vara en rutin på dessa avdelningar. Urvalet av deltagarna var icke- 

slumpmässig (Polit & Beck, 2008) men samtliga sjuksköterskor som arbetade på de utvalda 

avdelningarna tillfrågades. Om resultatet kan generaliseras till andra avdelningar eller andra 

sjukhus är tveksamt, därför att det förmodligen finns andra rutiner där som kan ha inverkan på 

smärtbedömning.  

 

Det interna bortfallet var lågt. Fråga 17 i enkäten hade bortfall på 52 %. Frågan handlade om 

andra faktorer som har betydelse för sjuksköterskans möjligheter att bedöma och uppfölja 

patientens smärta. Svarsalternativet var beskrivande och tidbrist kan vara en orsak till varför 

50 av respondenterna inte svarade på frågan. Respondenterna hade möjligheter att kontakta 

författaren vilket framgick av informationsbrevet som delades ut i samband med 

enkätutdelningen och vid de informationsmöten som författaren informerade respondenterna 

om studien. Författaren fick dock inga frågor under studietiden. Författaren fick inte tillträde 

på ett av avdelningsmöten trots att författaren hade bokat tid två gånger för att kunna 

informera respondenterna. Det kan ha haft negativ inverkan på bortfallet på den avdelningen. 

 

Vidare studier skulle förslagsvis kunna vara en jämförande studie mellan sjuksköterska och 

patienten om bedömning av smärta. En studie med kvalitativ ansats skulle kunna ge 

respondenterna bättre möjligheter att uttrycka sina åsikter och leda till ett annorlunda resultat. 
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En kvalitativ studie har varit betydligt tidskrävande för sjuksköterskor som arbetar på de 

utvalda avdelningarna.  

Slutsats  
 
Sjuksköterskan uppger sig använda en kombination av de olika kriterierna för bedömning av 

patientens smärta som varierar i omfattningen. VAS- användning uppges förekomma dagligen 

i sjuksköterskans arbetsordning. Sjuksköterskor är väl medvetna att bedömning av patientens 

smärta är en omvårdnadsåtgärd som bör genomföras vid olika tillfällen, inte minst före given 

smärtlindring och vid uppföljning av given smärtlindring. Dock saknar sjuksköterska ibland 

tid för att kunna bedöma och uppfölja patientens smärta. Arbetsbelastning kan vara en annan 

orsak som gör att smärtbedömning blir bristfällig.  

Klinisk implikation 
 
Att kunna ordna interna utbildningsprogram för sjuksköterskor inom smärta och 

smärtbedömning, kan vara en fundering som aktuella avdelningar bör tänka på. Avdelningar 

bör se över sina rutiner och skapa bättre möjligheter för sjuksköterskor att kunna utföra sina 

arbetsuppgifter, så som att bedöma och åtgärda patienters smärta kan leda till förstärkt 

patientsäkerhet och reducerade kostnader.  
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Bilaga1: Enkäten 
 
 

Enkät om smärtbedömning 
Besvara enkätens frågor genom att sätta ett kryss i rutan och för det alternativ som 
stämmer bäst för dig och skriv det som stämmer bäst för dig. 
Frågor om din bakgrund 

 
1. Vilket år är Du född?.......................... 

2. Hur många yrkesverksamma år har du arbetat som sjuksköterska........................år 

3. Har du någon specialistutbildning?  

 Ja  

 Nej 

Om ja, ange inom vilket område …………………………………….. 

 

 
Faktorer hos patienter som du utgår från när du bedömer om en patient kan ha smärta 

 
4. Jag bedömer om patienten skall göra en smärtskattning utifrån patientens diagnos 

 Instämmer helt 

 Instämmer till stor del 

 Instämmer till liten del 

 Instämmer inte 

 

5. Jag bedömer om patienten skall göra en smärtskattning beroende på vilken 

operation patienten genomgick 

 Instämmer helt 

 Instämmer till stor del 

 Instämmer till liten del 

 Instämmer inte 
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6. Jag baserar min bedömning av patientens smärta på patientens ansiktsuttryck 

 Instämmer helt 

 Instämmer till stor del 

 Instämmer till liten del 

 Instämmer inte 

 

7. Jag baserar min bedömning av patientens smärta på patientens kroppsspråk  

 Instämmer helt 

 Instämmer till stor del 

 Instämmer till liten del 

 Instämmer inte 

 

8. Jag baserar min bedömning av patientens smärta på patientens vitala funktioner 

 Instämmer helt 

 Instämmer till stor del 

 Instämmer till liten del 

 Instämmer inte 

 

9.  Patientens kön har betydelse för min bedömning av patientens smärta 

 Instämmer helt 

 Instämmer till stor del 

 Instämmer till liten del 

 Instämmer inte 

 

10.   Patientens ålder har betydelse för min bedömning av patientens smärta 

 Instämmer helt 

 Instämmer till stor del 

 Instämmer till liten del 

 Instämmer inte 

11.   Jag baserar min bedömning av smärta på patientens tidigare smärtanamnes 

 Instämmer helt 
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 Instämmer till stor del 

 Instämmer till liten del 

 Instämmer inte 

 

12.   Patientens verbala uttryck har stor betydelse för min bedömning av patientens smärta  

 Instämmer helt 

 Instämmer till stor del 

 Instämmer till liten del 

 Instämmer inte 

 

 
Frågor om användning av VAS 

 
13. Använder du VAS skala när du gör bedömning av patientens smärta? 

 Ja   

 Nej 

14. Om ja, uppskatta i genomsnitt ungefär hur många gånger använder du VAS för 

bedömning av en patient med smärta på ett arbetspass 

_______ gånger per arbetspass  

15. Om ja, när använder du VAS- skalan? 

 Före givning av smärtlindring 

 Vid uppföljning av given smärtlindring 

 Både före givning av smärtlindring och uppföljning av given smärtlindring 

Annat……………………………………………………………………………………

….......................................................................................................................................

......................... 

 

16.  I vilken utsträckning tror du att du påverkas av dina egna erfarenheter av smärta, när 

du smärtbedömer patienten?  
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 Väldigt mycket 

 Mycket 

 Lite 

 Inte alls 

 
Öppen fråga 

 
 

17. Vilka andra faktorer har betydelse för dina möjligheter att bedöma och följa upp 

patientens smärta? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………... 

 

 

Tack för din medverkan! 

Vänligen lägg besvarad enkät i lådan märkt med studien om smärtbedömning 
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Bilaga 2: Informationsbrev till deltagarna   
                            

 
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 

Vårdvetenskap 

 
 

Information om enkätstudie angående smärtbedömning 
Smärta är ett komplext fenomen. Trots att det finns väldefinierade riktlinjer för att hjälpa 
sjuksköterskor att förstå behandling av smärta, är smärta fortfarande aktuellt hos de flesta 
patienter.  Sjuksköterskans smärtbedömning är första steget för att kunna lindra patientens 
smärta. 
För att få bättre kunskap om hur sjuksköterska bedömer smärta genomförs denna studie. 
Tillstånd för genomförande av studien inhämtade av verksamhetschefen på kirurgen. 
Avdelningschefen har gett sitt godkännande för utförande av studien på respektive avdelning.  
Du tillfrågas härmed om att delta i studien. Alla sjuksköterskor på fem kirurgiska och tre 
ortopediska avdelningar som jobbar under en vecka kommer att tillfrågas. Medverkan i 
studien kommer inte på något sätt att påverka din arbetssituation. Du deltar anonymt, 
deltagandet är helt frivilligt, och du kan när som helst avbryta din medverkan i studien utan 
någon förklaring.  
Enkäten består av 17 frågor som tar ca 5 minuter att besvaras. Data från enkäten kommer att 
behandlas konfidentiellt och resultatet kommer att presenteras anonymt. Du och din avdelning 
kommer att få del av resultatet efter avslutad arbetet.  Resultatet kommer också att publiceras 
som uppsats på avancerad nivå vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap. 
Jag som genomför studien heter Mahnaz Magidy, är specialistsjuksköterska inom kirurgi och 
arbetar på akademiska sjukhuset avdelning 70A2. Jag kommer personligen att informera er på 
ert arbetsplatsmöte.  
Om du önskar ytterligare information angående studien kan du vända dig till: 
Student    Handledare 
Mahnaz Magidy   Camilla Fröjd 
mahnazmagidy@akademiska.se   camilla.frojd@surgsci.uu.se  
Leg. Sjuksköterska    Medicine doktor 
018-6114505    Leg. Sjuksköterska, klinisk lektor 

Institutionen för kirurgiska 
vetenskap 

 
  Tack för din medverkan! 



36	   	  

 

Bilaga 3: Tillstånd    
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


