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Inledning

Akut smärta kan utvecklas till långvarig smärta, därför bör patienter
med smärta behandlas så tidigt som möjligt under sjukdomsförloppet
(1). Förutom lidandet för patienten och anhöriga kan patienters smärta
leda till många kontakter med hälso- och sjukvård. Hälso- och sjuk-
vårdspersonal måste därför vara medveten om problemet, inge förtro-
ende och tillit så att patienter med smärta får snabb och korrekt
bedömning och lämplig behandling (2).
Strohbuecker m fl. (3) fann att 63% av patienter inneliggande på ett

universitetssjukhus hade upplevt måttlig till svår smärta under de
senaste 24 timmarna. Fyrtioen procent av patienter som hade opere-
rats rapporterade måttlig till svår smärta första postoperativa dygnet
(4). I en multinationell studie framkom att 19% procent av vuxna per-
soner rapporterade långvarig smärta i mer än 6 månader (5). Femti-
osex procent av vuxna patienter med en malign sjukdom som ingick i
studie av Breivik m fl. (6) rapporterade måttlig till svår smärta.
Smärta är ett problem för ett stort antal patienter vilket kan bero på

att planeringen av smärtbehandling ofta påbörjas sent i sjukdomsför-
loppet och kan vara otillräcklig (7). Sjuksköterskor informerar inte
alltid patienterna om smärtbehandling, trots att de anger att de gör det
(8). Dessutom framkom i samma studie att de inte utför smärtbedöm-
ning, inte genomför optimal smärtbehandling samt inte heller utvärde-
rar given behandling. I en studie av Marinsek m fl. (9) framkom att
40% av patienter med akut buksmärta var missnöjda med sin behand-
ling av smärta. Möjliga orsaker till detta kan vara att smärtbedömning
inte gjordes på ett korrekt sätt, att utvärdering sällan genomfördes
(10), och/eller att läkare (9) och sjuksköterskor (11) uppskattar att
patienters smärta är av lägre intensitet än vad patienterna själva upple-
ver. Långa väntetider för att få analgetika är också en orsak till brister
i vården av patient med smärta (12). En interventionsstudie av Stalni-
kowicz m fl. (11) visade att utbildning av sjuksköterskor minskade
diskrepansen mellan patientens och sjuksköterskans bedömning av
patienters smärta vilket resulterade i att antalet patienter som fick
analgetika ökade. Förutom utbildning ingick i interventionen även

implementering av visuell analog skala (VAS) för bedömning och
utvärdering av smärta samt införandet av protokoll för smärtbehand-
ling med standardiserade riktlinjer (11). Eftersom det är sjuksköter-
skor som kontinuerligt har nära kontakt med patienten är sjuksköter-
skans tidiga insatser nödvändiga (7). Sjuksköterskor måste först förstå
patientens smärta, sedan initiera och utvärdera effekten av behandling
(13). Sjuksköterskans attityd, kunskap och erfarenhet spelar en bety-
dande roll i detta (14). Trots att sjuksköterskornas kunskaper ökar
genom utbildning så har vårdverksamhetens redan etablerade rutiner
och strategier stort inflytande på vården. Det kan innebära att om sjuk-
sköterskan inte tycker sig ha makt och möjlighet att ta självständiga
beslut för att genomföra förändringar använder de inte sin kunskap
som stöd i vården av patient med smärta (15).
American Pain Society har följt upp hur de riktlinjer som de publice-

rade 1995 har använts i klinisk verksamhet. Efter denna genomgång
rekommenderades att det på varje vårdinrättning skall finnas strukture-
rade riktlinjer för smärtbehandling. Detta innebär att patienternas
smärta synliggörs och att smärtbehandlingsstrategier involverar både
patienten och närstående (16). Nationella riktlinjer finns tillgängliga
som stöd vid behandling av patienter med olika typer av smärtproble-
matik (2,17,18). I enlighet med dessa rekommenderas att regelbundna
utvärderingar genomförs. Vid seminarium med sjuksköterskor inom
smärtutbildningar har det ofta framkommit att de nationella riktlinjerna
inte alltid varit implementerade i klinisk verksamhet. Ytterligare insat-
ser behövs för att minska gapet mellan teori och klinisk verksamhet (8).

Syfte
Syftet med studien var att identifiera hur sjuksköterskor uppfattar
genomförandet av smärtbehandling och användandet av riktlinjer för
smärtbehandling.

Metod
En beskrivande studie utfördes med kvantitativ metod.
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NURSES' PERCEPTION OF PAIN MANAGEMENT AND USE OF GUIDELINES

ABSTRACT
The aim: The aim was to identify how nurses perceive the performance of pain management and the use of guidelines for pain management.
Background: Pain is one of the most common symptoms of illness for which people request health care. Patients in pain ought to be treated
quickly and adequately in order to avoid developing a chronic state. Guidelines for effective pain relief are not always implemented in clinical
practice.
Method: A questionnaire regarding factors relevant to pain management and guidelines were designed.
Findings: Of the 219 nurses who were invited, 111 (50.7%) answered the questionnaire. Thirty-one nurses responded that they used guidelines
and they administered additional analgesics significantly more often when breakthrough pain occurred compared to nurses responding not
using guidelines. Pain assessment is not always performed, 44 nurses agreed completely or partly that pain assessment is performed only when
pain in the patient has become a problem. Forty-two nurses agreed completely or partly that there are routines in their department for treating
patients with difficult pain issues. The nurses highlighted the importance of collaborating in team and having pain treatment routines.
Conclusion: Pain management was perceived to be performed non-systematically and not always adapted to the individual. Guidelines were
not always used.
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Urval
Tvåhundranitton sjuksköterskor uppfyllde inklusionskriterierna för att
delta i studien. Inklusionskriterie var att de under de senaste 10 åren
genomgått en fristående högskolekurs i smärta och smärtbehandling
vid en västsvensk högskola, och därför kunde förväntas ha kunskap
om och intresse för smärta och smärtbehandling.

Forskningsetiska överväganden
Uppgifter om deltagare hämtades från aktuella klasslistor. Enligt Perso-
nuppgiftslagen (1998:204) innehåller dessa inga känsliga personuppgif-
ter, som ras, religion, etnisk/politisk/fackföreningstillhörighet (19). De
etiska aspekterna är i enlighet med regler och riktlinjer för forskning som
involverar människor (20) då informanterna i följebrev informerades om
syftet med studien, att deltagandet var frivilligt, samt om svarsanony-
mitet och sekretess i samband med hanteringen av frågeformulär och
data. Etiskt tillstånd till studiens genomförande gavs av lokal etikgrupp.

Datainsamling
Ett frågeformulär utformades och skickades ut mars 2009. Kodat frå-
geformulär skickades ut tillsammans med frankerat svarskuvert via
post till sjuksköterskornas hemadresser.
En påminnelse skickades ut efter en månad. Åttiosex av 219 sjuk-

sköterskor besvarade inte frågeformuläret trots påminnelse vilket får
tolkas som att de antingen inte nåddes av frågeformuläret eller att de
inte var intresserade av att svara. Ytterligare 22 sjuksköterskor läm-
nade ofullständigt ifyllda frågeformulär, där de förklarade att deras
nuvarande yrkesroll var sådan att de inte kunde svara på frågorna.
Före dataanalys förstördes kodnyckeln.
Totalt kvarstod 111 besvarade frågeformulär.

Förutom demografiska uppgifter, bestod frågeformuläret av tre delar:
Del 1 bestod av fyra strukturerade frågor om riktlinjer för smärtbe-
handling där svaren angavs med ja/nej/vet inte eller antal.
1. Använder ni någon/några kliniska riktlinjer på din avdelning rela-

terat till patienter med smärta?
Om ja: Hur många riktlinjer om smärta och smärtbehandling
används på din avdelning?

1. Är riktlinjen evidensbaserad?
2. Vad tycker du är riktlinjens styrka/styrkor?
– Lätta att förstå
– Lätta att följa
3. Är användningen av senast införda riktlinje utvärderad? (21)

I del 2 ingick 18 påståenden om genomförande av smärtbehandling
där svaren angavs på en Likert skala (från instämmer helt till instäm-
mer inte alls). De 18 påståendena utgick ifrån resultatet från en obser-
vationsstudie som genomfördes av Brown och McCormack (22) i
syfte att avgöra faktorer viktiga för smärtbehandling. Brown och
McCormack (22) observerade samspelet mellan patienter och sjuk-
sköterskor vilket resulterade i följande tre teman: Smärtbedömning
och behandling; kunskap och strategier för att hantera okontrollerad
smärta; organisation av vården. Från beskrivningen av dessa teman
samt i enlighet medAPS´s riktlinjer (16) konstruerades de 18 påståen-
dena som ingick i denna studies frågeformulär. Frågeformulärets del 2
testades på en grupp sjuksköterskor som svarade och gav kommenta-
rer vilket föranledde viss justering avseende de 18 påståendenas ord-
val. Cronbach´s alpha för hela frågeformuläret var 0.48. Utvecklandet
av ett nytt frågeformulär motiverade att en explorativ faktoranalys
genomfördes. Denna resulterade i 3 faktorer. Faktor 1 representerade
smärtbehandlingsrutiner (loadings 0.37-0.72, Cronbach´s alpha coef-
ficient 0.54), faktor 2 representerade kontinuitet (loadings 0.65-0.78,
Cronbach´s alpha coefficient 0.63), faktor 3 representerade organisa-
tion (loadings 0.40-0.70, Cronbach´s alpha coefficient 0.73).

Del 3 innehöll två öppna frågor för att ge sjuksköterskorna en möjlig-
het att med egna ord uttrycka sin uppfattning om hur smärtbehandling
genomförs.
1. Vad fungerar i nuvarande smärtbehandlingsrutin och varför?
2. Vad fungerar inte i nuvarande smärtbehandlingsrutin och varför?

Dataanalys
Kvantitativa data har bearbetats i SPSS 16.0 (Statistical Package för
Social Science) och redovisas med beskrivande statistik. Mann-Whit-
ney U-test användes för att beskriva skillnader mellan hälso- och sju-
kvårdspersonal som arbetar i öppen och sluten vård och mellan de
som använde riktlinjerna och de som inte använde riktlinjer. Statistisk
signifikans nivå sattes till p <0.01. De öppna frågornas svar har analy-
serats med manifest innehållsanalys (23). Det innebär att de svar som
79 sjuksköterskor gav och som omfattade en text på 2980 ord har
kategoriserats utifrån det som direkt uttrycktes i texten.

Resultat
Etthundraelva sjuksköterskor (50.7%) besvarade frågeformuläret.
Genomsnittliga antalet yrkesverksamma år som sjuksköterska var 18
år. Inom öppenvården arbetade 53 sjuksköterskor och inom slutenvår-
den 56 (bortfall n=2). Öppenvårdssjuksköterskorna arbetade inom
hemtjänst, inklusive palliativ vård i hemmet. Sjuksköterskorna inom
slutenvård arbetade inom medicin, kirurgi, palliativ vård, anestesi eller
akutmottagning. Trettioen sjuksköterskor uppgav att det fanns smärt-
ombud i den organisationen, där de arbetar. Elva hade blivit smärtom-
bud efter att de genomgått kursen i smärta och smärtbehandling.
Trettioen av 93 (33.3%) sjuksköterskor svarade att de använde rikt-

linjer, antal riktlinjer varierade mellan 1 och 6. Ingen statistiskt signi-
fikant skillnad observerades i användningen av riktlinjer inom sluten
eller öppen vård.
Tjugotre av 26 (88.5%) uppgav att de riktlinjer de hade var lätta att

förstå och 21 av 26 (80.8%) att riktlinjerna var lätta att följa. Tio av 27
(37%) uppgav att riktlinjerna var evidensbaserade. Sex av 26 (23.1%)
uppgav att de nyligen införda riktlinjer hade utvärderats, medan 12 av
26 (46.2%) visste inte om de riktlinjer som de använde var utvärderade.
De som använde riktlinjer angav statistiskt signifikant oftare att

patienter vid smärtgenombrott fick analgetikum jämfört med de sjuk-
sköterskor som inte använde riktlinjer (p= .008).
Åtta (8.2%) svarade att de helt samtyckte med att det fanns rutiner

att behandla patienter med problematisk smärtproblematik. Tolv
(12.5%) samtyckte helt med att smärtbedömning gjordes först när
smärtan är ett problem hos patienten. Fyrtioåtta (48%) samtyckte helt
med att smärta alltid dokumenterades i patientjournalen (tabell I).
Innehållsanalysen av de öppna frågornas svar resulterade i 6 kate-

gorier vilka redovisas med direkta citat i tabell II.

Diskussion
Etthundratrettiotre (60.7%) sjuksköterskor besvarade frågeformuläret.
Av dessa svarade 22 endast på demografiska data, samt förklarade att
de inte längre var kliniskt verksamma sjuksköterskor. Svarsfrekven-
sen var därmed 50.7%, vilket kan ses som studiens begränsning och
minskar resultatets generaliserbarhet. Eftersom användandet av de 18
påståendena i del 2 av frågeformuläret utvecklats från resultatet i en
observationsstudie (22) testades validiteten genom att en faktoranalys
genomfördes. Denna resulterade i de tre faktorerna behandlingsruti-
ner, kontinuitet och organisation som kan uppfattas som relevanta
eftersom de finns med som innehåll i svaren på de öppna frågorna
(tabell II). Faktorerna som var resultatet av faktoranalysen överens-
stämmer även med forskningsresultat som visar att sjuksköterskor inte
alltid har en smärtbehandlingsstrategi (8) och att långa väntetider
påverkar kvalitén på behandlingen (12). Det kan ses som ett organisa-
toriskt problem. Boström m fl. (7) fann att kontinuiten var en viktig
faktor vid vård av patient med smärta. Reliabiliteten på del 2 i fråge-
formuläret (tabell I) var låg (Cronbach´s alpha 0.48). Detta kan bero
på att påståendena var för generella, att sjuksköterskorna skulle svara
övergripande utifrån vad de uppfattar att sjuksköterskor gör och inte
specifikt vad de själva gör samt att det interna bortfallet varierade i del
2 av frågeformuläret mellan 11 och 52.
Det mest anmärkningsvärda resultatet var att sjuksköterskorna

angav att smärtbedömning inte alltid skedde, att patientens smärtbe-
handling inte alltid individanpassades, att patienterna inte alltid fick
behandling vid smärtgenombrott (tabell I) samt att endast 31 sjukskö-
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Tabell I. Sjuksköterskornas uppfattning av smärtbehandling
Totalt antal informanter n=111. Skillnaden mellan totalt antal och individuellt antal avser internt bortfall.

Påstående

Smärtbedömning sker endast vid medicinska ronder
(n=94)

Farmakologisk smärtbehandling ordineras endast
vid ronder (n=93)

Patienterna tillfrågas alltid om sitt behov av
smärtbehandling (n=100)

Patienterna är delaktiga i beslut om sin smärtbehandling
(n=100)

Jag förklarar alltid för mina patienter om deras smärta
och smärtbehandling (n=102)

Icke farmakologiska metoder ingår alltid som del av
smärtbehandlingen (n=102)

Det finns rutiner på avdelningen för att behandla
patienter med problematisk smärtproblematik (n=97)

På vår avdelning är det rutin att alltid ge analgetika
peroralt (n=99)

Jag har alltid möjlighet att individanpassa tidpunkten
för analgetikaadministrering (n=99)

Om en patient har smärtgenombrott ges alltid extra
dos av analgetika (n=99)

Smärtbedömning görs först när smärtan hos patienten
är ett problem (n=96)

Jag diskuterar med smärtombud endast om det uppstår
problem i smärtbehandling av en patient (n=63)

Jag använder de råd jag får av smärtombudet (n=59)

Sjuksköterskor och läkare samarbetar omkring patient
med smärta (n=99)

Den vård patienten med smärta får präglas av kontinuitet
(n=94)

Smärtbehandlingen blir ineffektiv på grund av att
vi sjuksköterskor blir avbrutna av andra arbetsuppgifter
(n=96)

Sjuksköterskorna rapporterar alltid muntligt till kollega
om patient har smärta (n=97)

Sjuksköterskorna dokumenterar alltid patientens smärta
i journalen (n=100)

Samtycker
helt
n (%)

3 (3.2)

41 (41)

30 (30)

55 (53.9)

20 (19.6)

8 (8.2)

17 (17.2)

52 (52.5)

55 (55.6)

12 (12.5)

7 (11.1)

15 (25.4)

51 (51.5)

26 (27.7)

12 (12.5)

42 (43.3)

48 (48)

Samtycker
delvis
n (%)

7 (7.4)

9 (9.7)

39 (39)

48 (48)

41 (40.2)

48 (47.1)

34 (35.1)

23 (23.2)

33 (33.3)

29 (29.3)

32 (33.3)

9 (14.3)

15 (25.4)

42 (42.4)

45 (47.9)

41 (42.7)

36 (37.1)

36 (36)

Samtycker
delvis inte
n (%)

18 (19.1)

19 (20.4)

18 (18)

18 (18)

6 (5.9)

17 (16.7)

24 (24.7)

18 (18.2)

6 (6.1)

10 (10.1)

20 (20.8)

15 (23.8)

4 (6.8)

4 (4)

16 (17)

13 (13.5)

7 (7.2)

12 (12)

Samtycker
inte
n (%)

69 (73.4)

62 (66.7)

2 (2)

4 (4)

17 (16.7)

31 (32)

41 (4.41)

8 (8.1)

5 (5.1)

32 (33.3)

32 (50.8)

25 (42.4)

2 (2)

7 (7.4)

30 (31.2)

12 (12.4)

3 (3)
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terskor uppgav att de använde riktlinjer. Fyrtiofyra sjuksköterskor
samtyckte helt eller delvis med att smärtbedömning gjordes först när
smärtan hos patienten var ett problem, trots att flera sjuksköterskor på
de öppna frågorna svarade att smärtbedömning är en förutsättning för
att smärtbehandlingen skall bli bra. Sjuksköterskan är ansvarig för
genomförandet av vårdprocessen och sjuksköterskans agerande är
därmed en förutsättning för god smärtbehandling (13). Resultatet
visade att det fanns brister i bedömningen av patienternas smärta, ett
faktum som även observerats i andra studier (10, 24). Kaasalainen m
fl. (25) hävdade att denna brist i smärtbedömning kan vara en följd av
begränsad tillgång till smärtbedömningsinstrument. Dihle m fl. (8)
visade att sjuksköterskor bedömer patientens smärta utifrån vad de
själva upplever istället för att använda smärtbedömningsinstrument.
Att använda smärtbedömningsinstrument ger patient och sjuksköter-
ska ett gemensamt språk (14), vilket kan förbättra kommunikationen i
diskussionen om patientens smärta och resultera i att patienter får
individuellt anpassad behandling. I samband med smärtbedömning är
det viktigt att sjuksköterskan ställer direkta frågor om patientens
smärta för att på bästa sätt avgöra vilka analgetika som är mest effek-
tiva (26) samt att frågor ställs utifrån smärtans samtliga dimensioner
(7). Om sjuksköterskan bara observerar patientens icke-verbala tecken
på smärta, kan det vara otillräckligt som underlag för att uppnå god
smärtlindring (8).
Knappt 11 % av sjuksköterskorna svarade att de samtyckte helt

eller delvis till påståendet att farmakologisk smärtlindring bara ordi-
neras under ronder. Om ordination av analgetika begränsas till att ske
endast under ronder så kan det medföra svårigheter att individualisera
smärtbehandlingen. I resultatet framkom även att endast 31 av 111
sjuksköterskor angav att de använde riktlinjer. Om dessutom generella
direktiv saknas och patienten kan få vänta på behandling blir det bris-
ter i vårdkvalitéen (12). Resultatet visade att endast drygt hälften
(55%) av sjuksköterskorna samtyckte helt med påståendet att patien-
ter som hade genombrottssmärta alltid gavs extra dos av analgetika.
Det fanns dock en skillnad mellan de sjuksköterskor som använde
riktlinjerna och de som inte använde riktlinjer. De sjuksköterskor som
sa att de använde riktlinjer angav i statistiskt signifikant högre
utsträckning att de samtyckte helt med att de gav extra doser av anal-

getika vid genombrottssmärta. Att inte behandla genombrottsmärta
medför ökat lidande för patienten (27) varför det hade varit önskvärt
att samtliga sjuksköterskor i studien hade samtyckt helt med detta
påstående. Detta visar även att effekten av att använda riktlinjer kan
vara gynnsam när sjuksköterskan kan stödja sina åtgärder på riktlinjer
med generella direktiv. Detta överensstämmer med Muntlin m fl. (28)
som visade att om sjuksköterskor på en akutmottagning hade riktlinjer
i form av generella direktiv gavs analgetika till patienter med akut
buksmärta mer frekvent. Mindre än hälften av sjuksköterskorna, 10 av
27, ansåg att riktlinjerna var evidensbaserade. Detta kan ses som en
brist eftersom riktlinjer bör vara evidensbaserad, alltså baserade på
forskning, klinisk erfarenhet och patientens upplevelse (29). Endast
sex uttryckte att de nyligen införda riktlinjerna på deras avdelning
hade utvärderats. Även detta kan ses som en brist eftersom riktlinjer
måste utvärderas för att säkerställa att de är uppdaterade och funktio-
nella. Utvärdering är en mycket viktig del i implementeringen av nya
riktlinjer (16, 30).
Enligt 31 sjuksköterskor fanns inte rutiner på deras avdelningar för

att kunna behandla patienter med smärtproblematik. Detta är ytterli-
gare en brist som skulle kunna förhindras om riktlinjer funnits som
inkluderat behandling av patient med smärtproblematik.
Endast 30 sjuksköterskor samtyckte till att patienten deltog i sin

smärtbehandling. Eftersom sjuksköterskor, i samband med att de
genomför smärtbedömning, behandling och utvärdering, har ett
utmärkt tillfälle att informera och förklara för patienten borde samt-
liga sjuksköterskor samtyckt. Det kan då leda till att patienten upple-
ver delaktighet och kontroll över sin situation. Patienten kanske då
inte uppvisar det missnöje med smärtbehandlingen som framkom i en
studie av Marinsek m fl. (9). Om sjuksköterskan genomför en smärt-
bedömning i samspel med patienten kan patienten däremot uppleva
tillit och uppleva att kommunikationen med sjuksköterskan är bra (7).
Warren Stomberg m fl. (28) visade att om preoperativ information ges
minskar patientens smärta och patienttillfredsställelsen ökar. Om pati-
enten är oinformerad kan detta ge en otrygghet som skapar osäkerhet
vilket i sin tur leder till att patienten inte informerar sjuksköterskan
om sin smärta (29). Willson (30) visade att sjuksköterskor hellre följer
gängse rutiner när de ger patienten analgetika än diskutera med pati-
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Tabell II. Uppfattningar av smärtbehandling uttryckta av sjuksköterskorna.

Vad fungerar i nuvarande smärtbehandlingsrutin
och varför?

Kategorier med citat

Teamarbete

– Sjuksköterskor och läkare diskuterar alltid patientens problem
med smärta och behandlingsstrategier

– Engagerade och kompetenta läkare lyssnar på sjuksköterskan
synpunkter

Engagemang

– Vi ger information, stöd och lyssnar till patienten och utvärderar
behandling

– Vi visar att vi tar patientens smärta på allvar

Behandlingsstrategier

– Att vi har bra generella direktiv innebär att patienterna får snabb
och bra smärtbehandling

– Vi har skrivit riktlinjer som ger oss stora möjligheter att ge god
smärtbehandling efter smärtbedömning

Vad fungerar inte i nuvarande smärtbehandlingsrutin
och varför?

Kategorier med citat

Kunskap

– Okunnighet om riktlinjerna är anledningen till att det inte
fungerar

– Min erfarenhet är att många läkare har bristande kunskaper
om smärta

– Min uppfattning är att patienterna inte förstår vikten av behand-
lingen av smärtan

Attityd

– Även vår inställning till smärta kan ha en negativ effekt på
smärtlindring och läkare är ibland rädda för att ordinera adekvata
doser

Behandlingsstrategier

– Visuell analog skala används nästan aldrig, inte heller några
smärtbedömningsinstrument där patienten själv kan beskriva
smärtans karaktär och lokalisation

– Jag tror de generella direktiven är dåligt utnyttjade
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enten om dennes behov. Enligt Manias m fl. (31) är det viktigt att sjuk-
sköterskan är lyhörd för patientens signaler om smärta.
I resultatet framkom att sjuksköterskorna inte alltid rapporterade

muntligt till någon kollega om att patient hade smärta och att sjukskö-
terskorna inte alltid dokumenterade patientens smärta i journalen vil-
ket sjuksköterskorna, i de öppna frågorna, angav som en förutsättning
för god smärtbehandling. Wickström Enes m fl. (35) fann att tjugo
procent av sjuksköterskorna svarade att de sällan eller aldrig doku-
menterar smärtintensitet. Att dokumentera genomförda åtgärder
såsom genomförd bedömning och behandling är en lagstadgad skyl-
dighet (36) varför samtliga sjuksköterskor borde ha svarat att de sam-
tycker helt på dessa två påståenden. En förutsättning för god smärtbe-
handling är att behandlingen utvärderas och dokumenteras. Wick-
ström Ene m fl. (35) visade att om patients smärtvärdering med hjälp
av VAS dokumenterades av sjuksköterskan ökade patientens chans att
få opioider som postoperativ smärtbehandling.
Av svaren på de öppna frågorna (tabell II) framkom att när patient-

fall diskuterades sjuksköterskor emellan eller mellan sjuksköterskor
och läkare upplevde sjuksköterskorna att smärtbehandlingen funge-
rade bättre. Det handlar om att sjuksköterskorna och läkarna samarbe-
tar mot gemensamt mål med utbyte av varandras unika kunskaper
(37). Betydelsen av att arbeta i team framfördes även i svaren på de
öppna frågorna. Innan teamarbete fungerar kan det ta tid men i för-
längningen frigörs tid eftersom behandling kan effektiviseras. Om
planering av smärtbehandling inte är med från början av sjukdomsför-
loppet kan detta innebära en otillfredsställande smärtbehandling som
orsakar olidlig smärta för patienten och blir tidskrävande för vårdgi-
varna (7). De öppna frågorna visade att attityden bland vårdpersonal
mot smärta kan ha en negativ effekt på smärtlindring. Detta bekräftas
av Chang m fl. (38) som visade att sjuksköterskans attityd påverkade
om och i vilken dos cancerpatienter fick opioid. Det kan även finnas
en rädsla hos sjuksköterskor att ge patienter opioider (25) samt en
ovilja att administrera opioider av rädsla för biverkningar och för att
patienterna skall utveckla beroende (24).
Om klinisk erfarenhet inte utnyttjas och om verksamheten inte är

öppen för förändringar, kommer arbetet med att implementera nya
rutiner i vården hämmas (30). Enbart riktlinjer är dock ett otillräckligt
verktyg för att förändra vårdens rutiner. Engagemang för patienter hos
personal och administratörer samt att alla ska arbeta mot samma mål
är viktiga faktorer för att säkerställa att förändringar initieras (39).
Resultatet visade att sjuksköterskorna ansåg att det är viktigt att både
läkare och sjuksköterskor har kunskap och erfarenhet. Detta överens-
stämmer med Tsai m fl. (40), som visade att ju mer kunskap sjukskö-
terskor har om smärta, desto färre hinder för smärtbehandling upplev-
des. Smärtbedömning och smärtbehandling förbättras efter utbildning
(11), men samtidigt fann Twycross (41) att sjuksköterskor inte använ-
der de teoretiska kunskaper de har. Detta kan möjligen bero på att
sjuksköterskor inte känner sig ha mandat att använda denna kunskap.
Kaasalainenen m fl. (25) fann att sjuksköterskor ansåg att de hade

stöd i behandlingen av patient med smärta om de använder smärtbe-
dömningsinstrument och om sjuksköterskor, läkare och farmaceuter
samverkar. Även utbildning och förtroendeingivande samarbete med
läkare ansågs vara stödjande funktioner.

Slutsats
Resultaten visade att riktlinjer sällan användes. Brister beskrevs i
smärtbedömning och behandling. Då patienter med smärta oavsett
orsak fortfarande uppvisar en icke acceptabel smärta trots tillgång till
riktlinjer och smärtbehandlingsmetoder är det värdefullt att det inrät-
tas stödfunktioner för sjuksköterskorna så att användandet av riktlinjer
ökas. Ett behov föreligger också att utveckla lokala riktlinjer som
implementeras och kontinuerligt utvärderas.
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