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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Smärta är ett komplext och omfattande problem inom sjukvården. Utan 

adekvat behandling kan smärta leda till sämre livskvalitet för patienten. 

Sjuksköterskan har en viktig och betydelsefull roll i att identifiera och 

bedöma patientens smärta då en optimalt utförd smärtbedömning är en 

förutsättning för adekvat smärtlindring. Att se människan bakom patienten 

är en viktig aspekt för att identifiera smärta ur ett helhetsperspektiv. 

Syfte:  Syftet var att undersöka sjuksköterskors bedömning av patienters smärta. 

Metod: En litteraturöversikt baserad på elva vetenskapliga artiklar, med både 

kvantitativ och kvalitativ design. 

Resultat: Resultatet presenteras i fyra olika huvudteman. Verbal kommunikation, 

Observation av patienters smärta med subteman: smärtbeteenden och 

fysiologiska tecken, Hjälpmedel för smärtbedömning och Sjuksköterskans 

förförståelse och tidigare erfarenheter av smärta. Inga evidensbaserade 

rutiner eller riktlinjer följdes. 

Diskussion: Resultatet diskuterades med anknytning till personcentrerad vård och 

konsensus begreppet människa. Smärtbedömningen utfördes oftast utifrån 

sjuksköterskans egen tolkning och var inte alltid anpassad efter den 

enskilda individen. Patienter som har smärta är i behov av att bli sedda 

och smärtbedömda utifrån deras individuella behov. Sjuksköterskor har 

därför en central roll i att individanpassa bedömningen av smärta. 

Nyckelord:         Smärta, smärtskattning, smärtbedömning, sjukhus, sjuksköterska.   

 



 
 

 
 

 

Abstract 
 

Background: Pain is a complex and major problem in health care. Without adequate 

treatment, pain can lead to decreased quality of life for the patient. The 

nurse has an important and significant role in identifying and assessing the 

patient's pain when an optimally performed pain assessment is a 

prerequisite for adequate pain relief. To see the person behind the patient 

is a key aspect of identifying pain from a holistic perspective. 

Aim: The aim was to explore the nurses' assessment of pain in patients. 

Method: A literature review based on eleven scientific articles, with both 

quantitative and qualitative design. 

Results: The results are presented in four main themes. Verbal communication, 

Observation of patients' pain subthemes: behaviors related to pain and 

physiological signs, Pain assessment tools and Nurse's preunderstanding 

and past experiences of pain. No evidence-based rutines or guidelines 

were followed. 

Discussion: The results were discussed related to person-centered care and the concept 

of human. Pain assessment was usually carried out on the basis of the 

nurse's own interpretation and were not always tailored to the individual. 

Patients who have pain need to be seen and pain assessed on their 

individual needs. Nurses have therefore a major role to individualize the 

assessment of pain. 

Keywords:                                   Hospital, nurse, pain, pain assessment, pain measurement.  
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1 Inledning 

Smärta är ett fenomen som förekommer i hela världen och upplevs som ett mångfasetterat 

problem hos människan. Detta ställer krav på sjuksköterskors bedömning av smärta för att 

underlätta ett eventuellt lidande för patienten. Vi har båda arbetat inom hälso- och sjukvård 

där vi fått erfarenhet i att vårda patienter med olika former av smärtproblematik. Många 

gånger har vi upplevt att patienterna inte är tillfredsställda med sin smärtlindring, vilket har 

påverkat patientens välbefinnande negativt. Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi 

uppmärksammat att sjuksköterskan bedömer patientens smärta på olika sätt, till och med inom 

en och samma avdelning. Smärtproblematik hos patienter är något som alla sjuksköterskor 

kommer att möta inom sitt yrke. Vi vill därför undersöka hur sjuksköterskors bedömning av 

smärta utförs.  

 

2 Bakgrund 

2.1 Smärta 

International Association of the Study of Pain (IASP) beskriver smärta enligt följande: 

”Smärta är en obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse förenad med verklig eller möjlig 

vävnadsskada eller beskriven som sådan skada” (Norrbrink & Lundeberg, 2014, s. 11). 

 Rodriguez (2015) menar att definitionen beskriver smärta som en känsla bestående av 

många faktorer som påverkar en persons psykosociala och fysiska funktion. Beskrivningen 

erkänner komplexiteten av smärtupplevelsen genom att medvetandegöra att smärta inte 

ensamt orsakas av vävnadsskada. McGuire (1992) beskriver smärta som en individuell och 

subjektiv upplevelse som kan upplevas och beskrivas på många olika sätt. Flera aspekter kan 

inkluderas i en persons upplevelse av smärta, vilket gör smärta till ett flerdimensionellt 

begrepp. 

 

2.1.1 Smärta som ett flerdimensionellt fenomen  

McGuire (1992) identifierar i sin artikel sex dimensioner av smärta som alla har ett nära 

samband med varandra. Dessa sex dimensioner visar på att smärta både påverkar och 

påverkas av ett flertal faktorer. Enligt McGuire (1992) består den fysiologiska dimensionen av 

smärtans fysiska orsaker så som typen av skada men också smärtans varaktighet. Den 

sensoriska dimensionen inrymmer smärtans intensitet, lokalisation och kvalitet. Den kognitiva 

dimensionen omfattar hur smärta påverkar individens självbild och upplevelsen av strategier 

för hantering av smärta. Hur vi reagerar emotionellt på smärta som exempelvis med ilska, 
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rädsla, depression etc. tillhör den affektiva dimensionen. Smärtupplevelsen kan påverkas av 

individens tidigare erfarenheter av smärta, av personliga egenskaper och av omgivningens 

beteende. Beteendets dimension handlar om hur individen kan uttrycka smärta samt det 

beteende smärta orsakar. Här har smärtans tidsaspekt en central roll, eftersom smärta kan 

uttryckas olika beroende på om den är akut eller långvarig. Den sista dimensionen är den 

sociokulturella och omfattar faktorer som kön, etnicitet, ålder, sociala, kulturella, religiösa 

och andliga komponenter. 

 

2.2 Smärtindelningar 

2.2.1 Olika typer av smärta 

 En vanlig indelning av smärta är att den är nociceptiv, neuropatisk, idiopatisk och psykogen 

(Linton, 2013). 

Nociceptiv smärta är den vanligaste och uppstår i samband med vävnadsskada eller 

potentiell sådan (Berntzen, Danielsen & Almås, 2011). Vid vävnadsskada uppstår vanligtvis 

en inflammatorisk process som ökar smärtreceptorernas känslighet, vilket kallas för 

sensitisering (Hægerstam, 2008). Smärta uppstår genom aktivering av nociceptorerna som 

finns i hud och sinnesorgan (Sand, Sjaastad, Haug & Bjålie, 2007 ). Smärtimpulsen förmedlas 

sedan från nociceptorerna vidare till ryggmärgen, där en omkoppling sker från det perifera 

nervsystemet till det centrala. Efter omkopplingen i ryggmärgen förmedlas signalen vidare till 

hjärnan där den processas och vi blir medvetna och kan tolka smärtan.  

    Neuropatisk smärta uppkommer vid skada eller sjukdom i det somatosensoriska 

nervsystemet (Lundeberg & Norrbrink, 2014). Skadan kan uppstå i det centrala nervsystemet 

eller i det perifera nervsystemet. Smärta som uppstår vid både central och perifer skada 

kommer att upplevas i den kroppsdel där den skadade nervens nociceptor befinner sig 

(Lundeberg & Norrbrink, 2014). Smärtan kommer således att förlängas och med det 

“feltolkas” vilket kallas projicerad smärta. Neuropatisk smärta kan utlösas spontant eller via 

stimuli.  

    Idiopatisk smärta är smärta utan påvisbar orsak (Karlsten, 2014). Alltså smärta där 

bakomliggande mekanismer inte är kända. 

    Psykogen smärta uppkommer till följd av psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom (Karlsten, 

2014). Smärtan orsakar en kroppslig smärta utan en uppenbar vävnadsskada. 
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2.2.2 Akut och långvarig smärta 

När människan känner smärta reagerar kroppen på många olika sätt. Akut smärta uppfattas 

som en varningssignal och leder till en rad olika fysiologiska reaktioner som ökat blodtryck, 

puls, svettning, andningsfrekvens och muskelaktivitet (Norrbrink & Lundeberg, 2014). Dessa 

reaktioner kan mätas och synliga tecken kan observeras. Vid långvarig smärta uteblir dessa 

kroppsliga reaktioner vilket beror på att den ständigt ihållande smärtan inte längre uppfattas 

som en varningssignal. Vid akut smärta är det även vanligt att patienten reagerar med gråt, 

sömnlöshet och rastlöshet (Berg, 2014). Vid långvarig smärta däremot är det vanligt med 

totalt motsatt beteende så som inaktivitet och att sova mycket. Om sjuksköterskan inte har 

kunskap om denna skillnad mellan akut och långvarig smärta kan detta leda till att patientens 

smärta inte tas på allvar, vilket kan få långtgående negativa konsekvenser för patienten 

(Berntzen, et al., 2011). Vidare leder långvarig smärta oftare till psykiska åkommor som 

ångest, depression, inaktivitet och isolering (Berntzen, et al., 2011; Furnes, Natvig & Dysvik, 

2015; Magnusson & Mannheimer, 2008).  

 Akut smärta kan utvecklas till långvarig smärta om den inte behandlas adekvat (Norrbrink 

& Lundeberg, 2014). Det är därför av stor vikt att sjuksköterskan gör en noggrann 

smärtbedömning så att rätt behandling kan sättas in omgående (Berntzen, et al., 2011; Linton, 

2013).  

 

2.4 Smärtförekomst och tidigare forskning 

Smärta är ett betydande hälsoproblem inom västvärlden och den främsta orsaken till att 

människor söker sjukvård (Berntzen et al., 2011). I USA beräknas över 80 procent av alla 

läkarbesök hänföras till någon form av smärtproblematik (Linton, 2013). Smärta ökar med 

stigande ålder och patienter över 65 år har enligt olika europeiska studier en varierande 

förekomst av smärta på mellan 30-70 procent (Berntzen et al., 2011). Enligt en 

sammanställning av statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 2006) är 20-40 

procent av besöken hos läkare i primärvården i Sverige förorsakade av olika smärttillstånd. 

Samma rapport visade att hälften av besöken föranleddes av långvarig smärta. För att beskriva 

smärtproblematikens omfattning i ekonomiska termer uppskattas smärta enligt SBU (2006) 

till en kostnad av ca 87 miljarder kronor per år i Sverige, varav 14 miljarder av detta består av 

sjukskrivningar. 

Smärtforskningen har bidragit till stor kunskap och större förståelse för smärta som 

fenomen där både biologiska och psykologiskt aspekter inkluderas (Linton, 2013). Trots att vi 
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i dag har stor kunskap om smärta, smärtstillande läkemedel och olika behandlingsmetoder är 

det fortfarande många patienter som blir under- och feldiagnostiserade samt otillräckligt 

smärtlindrad (Berntzen et al., 2011). Smärta leder till olika typer av funktionsnedsättningar 

och påverkar patienten på ett fysiskt, psykiskt och socialt plan (Linton, 2013). 

En studie som undersökte förekomsten av smärta och smärtbedömning hos inneliggande 

patienter på ett universitetssjukhus i Sverige, visade att 65 procent av deltagarna upplevde 

smärta de senaste 24 timmarna (Wadensten, Fröjd, Swenne, Gordh & Gunningberg, 2011). 

Av dessa 65 procent skattade patienterna sin smärta högt på en numerisk skattningsskala (81 

% >3 och 42,1 % >7), vilket tyder på otillräcklig smärtlindring. En möjlig förklaring till 

smärtförekomsten kan vara att smärtbedömningen inte utfördes korrekt (Wadensten et al., 

2011).    

Trots att stora framsteg gjorts inom forskning kring att förstå och hantera smärta, är det 

enligt Rodriguez (2015) fortfarande en komplex utmaning för sjuksköterskor att hantera 

smärta. Sjuksköterskor bidrar i hög grad till att hantera smärta hos patienter genom att förstå 

den grundläggande patofysiologin bakom smärta. En förståelse för hur en smärtbedömning 

bör utföras och vad som bör ingå kan hjälpa sjuksköterskor att tolka patienters berättelse av 

den upplevda smärtan.  

 

2.5 Sjuksköterskans roll  

2.5.1 Att se den unika människan bakom patienten 

Sjuksköterskan har en central och komplex roll i att vårda patienten, dock är en av de 

viktigaste delarna att se patienten, vilket innebär människan (Allvin & Brantberg, 2010; 

Bentling, 2013). Vidare innebär begreppet människa att sjuksköterskan bör se till det unika 

hos varje enskild individ, så som kropp, själ, behov och tidigare erfarenheter (Bentling, 2013). 

Sjuksköterskan bör kunna ta ansvar för, förstå, tolka och observera patienten för att se denne 

som unik och skapa för sig själv en omfattande helhetssyn över individens behov (Allvin & 

Brantberg, 2010; Rehn, 2013).  

Tidigare forskning belyser att sjuksköterskan har många olika aspekter att tänka på vid 

mötet med patienter som upplever smärta (Hayes och Gordon, 2015; Wikström, Eriksson, 

Årestedt, Fridlund & Broström, 2014). Att enbart använda sig av exempelvis 

smärtskattningsinstrument räcker inte alltid för att få en helhetssyn av patientens smärta och 

förstå hur detta påverkar patienten. Ett flerdimensionellt tillvägagångssätt är nödvändigt där 
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kommunikation, observation, kunskap, dokumentation och stöd av riktlinjer är viktiga 

aspekter för en optimal smärtbedömning. 

 

2.5.2 Sjuksköterskans kommunikation och dokumentation vid smärta 

Enligt svensk lag har sjuksköterskor en skyldighet att dokumentera sitt omvårdnadsarbete 

(SOSFS, 2008:14). Vidare innebär detta att bedömning, undersökning, observationer och 

uppföljning bör dokumenteras i patientjournalen för att skapa en optimal vård för patienten. 

Dokumentationen bör vara tydlig och detaljerad kring smärtbedömningen, där smärtskattning, 

lokalisation samt patientens subjektiva upplevelse bör finnas med (Allvin & Brantberg, 2010; 

Blomberg, Hållstam & Gottzén, 2013). Dokumentation som är korrekt och utförligt beskriven 

bidrar till en ökad förståelse för övrig personal.  

 I en studie vars syfte var att undersöka sjuksköterskors strategier och hantering av 

patientens smärta, framkom det brister i dokumentation och kommunikation (Manias, 

Bucknall & Botti, 2005). Vidare ledde detta till att sjuksköterskan blev återhållsam med 

smärtlindring till de patienter som verkligen var i behov av det. Dokumentation av patientens 

smärta är en del av kommunikationen mellan sjuksköterska och patient som är nödvändig för 

en optimal smärthantering. 

Förutsättningen för att sjuksköterskan utför en optimal smärtbedömning är att skapa en god 

kommunikation med patienten (Hayes & Gordon, 2015). Genom att möta patientens behov 

och åsikter samt att ta beslut tillsammans med patienten ökar vårdkvaliteten och 

smärtförståelsen. Ett personcentrerat förhållningssätt bör ligga som grund hos sjuksköterskan 

i kommunikationen för att skapa förståelse för patientens smärta. Sättet som patienten 

uttrycker sin smärta varierar beroende på hur den enskilda individens resurser och förmåga ser 

ut. Smärta i sig tillsammans med bristande information från sjuksköterskan kan resultera i en 

sämre livskvalitet för patienten. En kommunikativ information från sjuksköterska till patient 

är därför viktig för att göra patienten delaktig i sin egen vård. Detta för att minska oro, rädsla 

och ångestproblematik (Hayes & Gordon, 2015). 

 

2.5.3 Att se patientens lidande orsakat av smärta 

Lindande kan förstås av patienten som en subjektiv helhetsupplevelse av att något inkräktar 

på personens välbefinnande (Arman, 2010). Smärta i olika former är en betydande faktor som 

orsakar ett lidande hos patienten. Haegerstam (2010) beskriver att patientens lidande kan 

bestå av både somatiska, existentiella och psykosociala aspekter. Smärta får oftast lidande 
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som följd genom försämrat välbefinnande och livskvalitet. Men smärta kan även vara en 

enskild upplevelse som inte åsamkar patienten ett lidande.  

Patienterna i en studie beskriver ett lidande som följd av att uppleva smärta under en lång 

tid (Furnes et al., 2015). Smärtan övertog deras vardag och bidrog till att de inte kunde leva 

som tidigare. Detta fick dem att känna förtvivlan och frustration samt depressiva tankar och 

trötthet. De upplevde även en enorm ensamhet, då de inte var lika socialt aktiva som tidigare 

och upplevde därför ingen gemenskap med andra människor. De betonade även att de förlorat 

livsgnistan, att deras framtida möjligheter och planer gått förlorade och att deras identitet 

upplevdes hotad. 

 

2.6 Verktyg för smärtbedömning 

2.6.1 Smärtbedömning och riktlinjer 

I smärtbedömningen ingår en smärtanalys som i sin tur består av smärtanamnes, 

smärtskattning och en klinisk undersökning. (Blomberg et al., 2013; Norrbrink, Lund & 

Lundeberg, 2014). Vidare är en noggrant genomförd smärtanalys en förutsättning för att 

sjuksköterskans smärtbedömning ska bidra till rätt klassificering av smärttillståndet, diagnos 

och behandling.  

    Smärtanamnesen består av en grundlig information om smärta och syftar till att ta reda på 

när och hur smärtan startade, upplevelsen av en eller flera smärtor, om patienten upplevt 

smärtan tidigare samt om smärtan förändras över tid (Blomberg et al., 2013; Brantberg & 

Allvin, 2014; Norrbrink et al., 2014). Sjuksköterskan behöver information om patientens 

smärta är återkommande eller konstant, hur den upplevs i vila respektive rörelse samt om det 

finns något som mildrar eller förstärker smärtan. Andra aspekter som bör tas upp är patientens 

egna tankar om vad som orsakat smärta, hur smärtan påverkar patientens fysiska aktivitet och 

psykosociala välbefinnande som familjesituation, arbete, ekonomi, sömn, oro, sinnesstämning 

etc. Det är också viktigt för sjuksköterskan att ta reda på om patienten undersökts och 

behandlats tidigare samt om eventuella smärthanteringsstrategier och rädslor finns. För att 

sjuksköterskan ska kunna skatta patientens smärta och skapa en bild av den subjektiva 

smärtupplevelsen kan olika hjälpmedel som smärtskattningsinstrument användas (Norrbrink 

et al., 2014). Det är dock viktigt att komma ihåg att smärta är en subjektiv upplevelse som inte 

går att mätas utan endast skattas av patienten själv. Förutom viktig information om upplevd 

smärta är patientens skattning av smärtan en förutsättning för att adekvat uppföljning och 

utvärdering. Forskning visar att användandet av smärtskattningsinstrument bidrar till en bättre 
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förståelse för patientens smärta samt att effektivare tillgå rätt behandling (Wikström et al., 

2014). Den kliniska undersökningen bör omfatta inspektion, provokation, palpaption, 

bedömning av rörlighet och funktion samt en kontroll av reflexer och motorik (Norrbrink et 

al., 2014). 

 Hur bedömningen ska dokumenteras, hur patientinformation ges samt rutiner för 

smärtbehandling är viktiga delar som det ska finnas riktlinjer för (Blomberg et al., 2013).  

Efter bedömning och hantering av smärta bör patienten endast uppleva en mild och acceptabel 

smärta om de evidensbaserade riktlinjerna följs vid varje bedömning. Om patienten känner sig 

tillfreds med smärtan är det ett resultat av väl genomarbetade riktlinjer, som innebär lägre 

nummer vid smärtskattning och mindre konsumtion av smärtlindrande läkemedel. 

 

2.6.1 Smärtskattningsinstrument 

Det finns många olika smärtskattningsinstrument och Norrbrink et al. (2014) skiljer mellan 

endimensionella och flerdimensionella. Till de endimentionella tillhör bland andra visuell 

analog scale (VAS), numerical rating scales (NRS) samt verbal rating scales (VRS), vilka är 

de mest använda skalorna i Sverige. VAS beskrivs som en mätsticka där patienten markerar 

sin smärtintensitet på en tio cm horisontell linje mellan ingen smärta alls och värsta tänkbara 

smärtan (Breivik et al., 2008; Norrbrink et al., 2014). NRS är liknande som VAS fast linjen är 

utrustad med siffror, vanligen 0-10, där 0 står för ingen smärta och 10 för värsta tänkbara 

smärtan. VRS är en verbal skala där patienten graderar sin smärta på en horisontell linje 

genom att välja ett adjektiv som beskriver smärtintensiteten (Norrbrink et al., 2014). VRS kan 

uttryckas på olika sätt och bestå av olika antal skalsteg, exempelvis ingen smärta, lindrig 

smärta, obehaglig smärta, fruktansvärd smärta och outhärdlig smärta. Det är viktigt att 

informera patienten noga om hur smärtskalor ska användas för att de ska vara välfungerande. 

Om effekten av behandlingen ska kunna bedömas måste skalan utvärderas regelbundet samt 

dokumenteras (Berntzen, et al., 2011).  

För patienter som inte kan skatta sin smärta verbalt eller har kognitiva funktionshinder som 

påverkar smärtskattningen finns det andra smärtskattningsinstrument för sjuksköterskan att ta 

hjälp av (Breivk et al., 2008), detta då det är viktigt att individualisera bedömningen efter 

varje enskild person. Två av dessa hjälpredskap är Mobilisation observation behaviour 

intensity dementia pain scale (MOBID) och Faces pain scale (FPS). MOBID är en form av 

observationsskattning hos patienter som har svårt att uttrycka den subjektiva upplevelsen av 

smärta. Genom att undersöka ansiktsuttryck, smärtljud och smärtförsvar hos patienten kan 
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sjuksköterskan bilda sig en uppfattning av patientens smärta. Intensiteten vid de olika 

smärtbeteenden som patienten uppvisar uppskattas mellan noll till tio. FPS går ut på att skatta 

patientens smärta via dennes grimaser och ansiktsuttryck för att skapa en bild av hur ont 

patienten har (Breivik et al., 2008; Lundeberg & Holm, 2014; Molin, 2014). Skalan består av 

sex olika grimaserande ansikten och går från 0 = ingen smärta till 10 = väldigt mycket smärta. 

För att få en ökad helhetsbild av patientens smärta kan sjuksköterskan använda sig av 

multidimensionella smärtskattningsinstrument som syftar till att fånga en mer komplett bild 

av patientens smärtupplevelse (Norrbrink et al., 2014). Detta kan inbegripa smärtintensitet, 

smärtans obehag, patientens tankar om smärtan och hur det inverkar på det dagliga livet. 

Exempel på multidimenssionella instrument är Brief Pain Inventory (BPI) samt 

Multidimensional Pain Inventory (MPI). BPI är ett omfattande frågeformulär som består av 

två delar och finns i både en kort och lång version (Breivik et al., 2008; Leppert & 

Majkowics, 2010). I frågeformulärets första del ingår smärthistoriken som består av 

smärtintensitet, lokalisation och nuvarande smärtlindring. Andra delen består av omfattande 

frågor som skapar en förståelse för hur smärta påverkar patientens vardag samt livskvalitet. 

MPI har ett liknade syfte som BPI och består av ett frågeformulär med graderade svar som 

används för att mäta smärtdimensioner hos patienter med långvarig smärta (Andersson, 2010; 

Breivik et al., 2008). Dimensionerna består av en fysisk, psykologisk och social dimension 

vilket kan innebära emotionell status, smärtintensitet, hanteringsstrategier och påverkan av 

aktivitet.     

 

2.7 Problemformulering 

Smärta är ett av det vanligaste symtom som patienter söker vård för idag. Smärtans 

komplexitet bidrar till att den kan vara svår att tolka både för patienten och för 

sjuksköterskan. En otillräcklig smärtlindring kan leda till ett stort lidande för patienten med 

sänkt livskvalitet som följd. Då sjuksköterskan har en betydelsefull roll i att bedöma 

patientens smärta samt att denna smärtbedömning ligger till grund för vald behandling och 

med det också påverka patientens välbefinnande är det angeläget att utöka kunskapen om hur 

denna bedömning utförs.  

 

3 Syfte 

Syftet är att undersöka sjuksköterskors bedömning av patienters smärta. 
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4 Teoretisk utgångspunkt 

4.1 Personcentrerad vård 

Då smärta är en subjektiv upplevelse och bör utgå från en individanpassad bedömning har 

författarna valt att utgå ifrån personcentrerad vård som teoretiskt utgångspunkt i detta arbete. 

Författarna kommer främst att använda den teoretiska utgångspunkten i diskussionsdelen.  

Att bedriva personcentrerad vård innebär att utgå från den individuella människans behov i 

vården (Hall och Graubæk, 2012). Personcentrerad vård beskrivs ha sitt ursprung inom 

psykologin (Svensk Sjuksköterskeförening [SSF], 2010). Psykologen Carl Rogers 

poängterade på 1960-talet vikten av personens perspektiv och upplevelse av sin situation. 

Tom Kittwood, införde sedan begreppet inom demenssjukvården i England för att säkerställa 

god omvårdnad. Begreppet har sedan spridits till västländer som Sverige Norge, USA, Nya 

Zeeland och Australien. Detta kom som ett svar på den då biomedicinska synen på människan 

där det sjuka organet var det som stod i centrum för vårdandet (Lassen, 2012). Vidare sågs 

patientens egen vilja och delaktighet i vården inte som viktig. Det är först under de senaste 

decennierna människan förstås som en helhet där fysiska, psykiska, sociala och existentiella 

komponenter ses som viktiga kring patientens vårdande. Patientens delaktighet i sin egen vård 

har också fått en betydande plats inom sjukvården i dag vilket stärks av Patientsäkerhetslagen 

(PSL, SFS 2010:659, kap. 6, 1§). 

Enligt Ekman, Norberg & Swedberg (2014) består personcentrerad vård av en process som 

är unik för varje individ som främst innehåller tre olika delar. Dessa tre delar är patientens 

berättelse, ett partnerskap mellan patient och personal där en vårdplan skapas samt tydlig och 

relevant dokumentation till patientens fördel. Partnerskapet står för relationen mellan 

patienten och vårdaren och baseras på ömsesidig respekt för varandras kunskap. Patientens 

och anhörigas kunskap om hur det är att leva med sjukdom och den professionella vårdarens 

kunskap om sjukdom, behandling och rehabilitering. Patientberättelsen är förutsättningen för 

en personcentrerad vård och handlar om patientens egen berättelse. Fokus för berättelsen är 

patientens upplevelse av sina symptom, hur symptomen påverkar det dagliga livet, 

livskvaliteten och vilka resurser patienten har. Utifrån berättelsen ska sedan en 

omvårdnadsplan göras tillsammans med patienten där mål och strategier för genomförande 

dokumenteras samt kort och långsiktig uppföljning. Den sista beståndsdelen i personcentrerad 

vård är dokumentation av omvårdnadsplanen i journalen. Den personcentrerade 

dokumentationen innebär att patientberättelsen ingår i journalen och att en individuell 

omvårdnadsplan utformas. 
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Personcentrerad vård innebär att se till individens resurser och beakta personen som är i 

behov av vård och omsorg (Ekman et al., 2011). En viktig aspekt inom personcentrerad vård 

är att förhålla sig till patienten som en person istället för att se personen som patient. Att 

undvika ordet patient som är starkt sammankopplat med sjukdom eller sjukvård i en oftast 

negativ bemärkelse, skapar istället möjlighet till att fokusera på individen och dennes unika 

behov av vård. Det finns dock ingen motsättning mellan personcentrerad vård och begreppet 

patient (Ekman et al., 2011; Kristensson Uggla, 2014). En del personer som söker vård vill 

inta en tydlig roll som patient för att fokusera på sin sjukdom, behandling eller liknande. En 

viktig aspekt inom personcentrerad vård är att trots att sjuksköterskan använder begreppet 

patient så slutar inte patienten att vara en person.  

Eftersom smärta är en individuell och subjektiv upplevelse är det av stor betydelse att utgå 

från patientens berättelse och personcentrerad vård för att som sjuksköterska kunna identifiera 

patientens smärta (Ekman et al., 2014). Det är viktigt att fokusera på patienten eftersom det 

endast är patienten som upplever smärtan och bäst kan berätta hur det känns och påverkar 

individen.   

Forskning tyder på att det finns mycket att vinna genom att bedriva denna typ av vård, 

både ur ett kvalitetsperspektiv och ett samhällsekonomiskt perspektiv. Enligt Ekman et al. 

(2011) och Dudas et al. (2013) kan vården bli både bättre och effektivare genom att arbeta 

personcentrerat. Införandet av personcentrerad vård förkortade sjukhusvistelsen med en 

tredjedel hos inneliggande patienter som led av hjärtsvikt (Ekman et al., 2011). Dudas et al. 

(2013) visade att personcentrerad vård bidrog till att patienterna kände sig mindre osäkra i sin 

sjukdom och att detta bidrog till en bättre livskvalitet. 

 

5 Metod  

Författarna har gjort en litteraturöversikt som beskrivs av Friberg (2012). Metoden innebar att 

på ett strukturerat sätt summera redan befintlig forskning för att på så vis skapa en överblick 

inom ämnesområdet. För att få svar på det framtagna syftet granskades vetenskapliga artiklar 

som var relevanta inom ämnet. 

 

5.1 Datainsamling 

De databaser som har används vid sökningarna av artiklar är CINAHL Complete, Medline 

with Full Text, PsycINFO och PubMed. Detta för att på bästa möjliga sätt få en bred kunskap 

och bild av det valda ämnet. 
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För att få fram de rätta sökorden och ämnesorden som var lämpliga för syftet och optimera 

sökningen användes Svenska Mesh och Cinahl Headings. De sökord som författarna har 

använt sig av och ansågs tillhöra syftet är pain measurment, pain, pain assessment, nurs*, 

management, NOT children, guidelines, clinical dicision, observation och hospital. 

Vid samtliga sökningar användes trunkering på ordet nurs, med detta menas att en asterisks 

används för att få olika böjningar av det specifika ordet vid en sökning (Östlundh, 2012). De 

ord som inkluderades med hjälp av trunkering på ordet nurs var nurse, nurses och nursing 

vilket bidrog till en bredare sökning.  

Utöver trunkering tillämpades söktekniken Boolesk operator, vilket innebär att orden AND, 

OR och NOT läggs till mellan ord i sökningen (Östlundh, 2012). Det ord som författarna 

använde sig av och fick fler träffar på var AND. Vid ett tillfälle användes OR mellan pain 

assessment och pain measurement, detta gav då fler relevanta träffar. Vid tre tillfällen 

användes NOT children för att få ett mindre antal och mer relevanta träffar då målgruppen för 

arbetet är vuxna personer över 18 år. 

 

5.2 Urval 

Urvalet begränsades till åren 2006-2016, Peer Reviewed samt språkbegränsningen English för 

att resultatet av sökningarna inte skulle tendera i allt för stort antal artiklar. Vid en sökning 

användes även all adult för att ytterligare begränsa ett annars allt för stort antal artiklar. 

Författarna har också valt att endast titta på artiklar som beskriver sjuksköterskors 

smärtbedömning inom sjukhusmiljön.  

Artiklarna som valdes ut var både med kvantitativ och kvalitativ design, detta för en mer 

överskådlig bild av helheten vid en smärtbedömning. Genom att söka systematiskt och 

objektivt förhöll författarna sig kritiskt till vad som visades i artiklarna, detta kallar Friberg 

(2012) för helikopterperspektiv. Efter att sökningarna hade genomförts valdes artiklar med 

relevant rubrik, sedan lästes artiklarnas abstrakt igenom för att se om de svarade mot syftet. 

De artiklar som ansåg vara relevanta lyftes ut och lästes gemensamt igenom noggrant. Detta 

resulterade till slut i elva valda artiklar för resultatet som sammanställdes i en matris (se 

bilaga 2).  

 

5.3 Analys 

Artiklarna som valdes ut analyserades enligt Fribergs (2012) beskrivna tre- stegs mall. I det 

första steget lästes artiklarna igenom separat av författarna flera gånger för att bilda en 



 
 12 (40) 

 

uppfattning om vad de handlade om. Därefter skrev författarna enskilt en sammanfattning av 

varje artikel. Sedan diskuterades och jämfördes artiklarna gemensamt. Detta för att få en 

överskådlig blick och säkerställa en gemensam förståelse. Analysens andra steg innebar att 

författarna identifierade skillnader och likheter mellan artiklarnas innehåll för att kunna 

kategorisera dem för en lättare hantering. Författarna genomgick samma procedur av 

resultatdelen i alla artiklar för att skapa en struktur i bearbetningen, vilket beskrivs av Friberg 

(2012). I det tredje steget sammanställde författarna gemensamt skillnader och likheter från 

resultatdelarna som svarade mot litteraturöversiktens syfte. Detta utfördes genom att använda 

markeringspennor där skillnader och likheter hade olika färger. En Whiteboardtavla användes 

för att få en gemensam överskådlig bild och för att kategorisera arbetets resultatdel. Den 

bearbetade informationen som framkom genom artiklarna resulterade till slut i fyra olika 

teman med tillhörande subteman till arbetets resultatdel. 

 

6 Forskningsetiska överväganden 

Vetenskapsrådet har formulerat forskningsetiska principer vad gäller olika punkter och krav 

som forskning bör uppfylla (Gustafsson, Hermerén & Petterson, 2011). Två av kraven är att 

forskning alltid ska utgå från en god kvalitativ forskning och ta hänsyn till forskningens 

deltagare. Individskyddskravet finns till för att forskningens deltagare inte ska komma till 

skada under studien. Information om studien ska ges till deltagarna och ett samtycke relaterat 

till forskningsmaterial ska finnas från deltagaren. 

 Alla vetenskapliga artiklar ska noga granskas för att se att de har en god vetenskaplig 

kvalitet, att de innehåller relevant och väsentliga frågor samt att de har publicerats i 

vetenskapliga tidskrifter (Kjellström, 2012). Författarna har beaktat detta genom att se om 

artiklarna har publicerats i vetenskapliga tidskrifter samt granskat dem noggrant. Artiklarna 

ska enligt Wallengren och Henricson (2012) i möjligaste mån vara granskade av etiska 

kommittéer eller grupper. Detta har författarna haft i åtanke vid bearbetning av artiklarna i 

litteraturöversikten för att se om innehållet av etiska överväganden eller en diskussion kring 

etisk hänsyn tagits.   
Författarnas ambition var att bortse från personliga värderingar, uppfattning samt 

eventuellt tidigare erfarenheter och endast granska artiklarna utifrån ett objektivt synsätt. 

Genom att välja artiklar som svarade på syftet och att översätta varje artikel noggrant vid 

granskning minimerades risken för individuell tolkning och värdering.  
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7 Resultat 

Vid genomgång av de granskade artiklarna sammanställdes fyra huvudteman gällande 

sjuksköterskors bedömning av patienters smärta, där tema två fick tillhörande subteman. Det 

första temat var verbal kommunikation. Det andra temat var observation av patienters smärta 

med tillhörande subteman: smärtbeteenden och fysiologiska tecken. Det tredje och fjärde 

temat var hjälpmedel för smärtbedömning och sjuksköterskans förförståelse och tidigare 

erfarenheter av smärta. 

 

7.1 Verbal kommunikation 

Det första temat som framkom var att sjuksköterskan använde sig av verbal kommunikation 

för att bedöma patientens smärta (Dihle, Bjølseth & Helseth, 2006; Gregory & Waterman, 

2012; Kerner, Plakht, Shiyovich & Schlaffer, 2013; Clabo, 2007; Lindberg & Engström, 

2011; Manias, 2012; Zoëga et al., 2015a).  

Vid bedömning av patientens smärta ställdes frågor till patienterna om smärtans förekomst 

och smärtintensitet. Hur frågorna ställdes skiljde sig åt sjuksköterskor emellan (Dihle et al., 

2006; Gregory & Waterman, 2012). Några sjuksköterskor använde sig av direkta frågor som 

exempelvis, ”Har du smärta?”. En direkt fråga tycktes göra det lätt för patienten att prata om 

sin smärta. Andra sjuksköterskor ställde indirekta allmänna frågor som exempelvis, ”Hur mår 

du?”, vilket ofta ledde till att patienterna inte kommunicerade sin smärta (Dihle et al., 2006). 

Om patienten inte kommunicerade sin smärta tolkades detta av sjuksköterskan som att 

smärtnivån var acceptabel. Liknande resultat framkom även i Manias (2012). Vidare utfördes 

den verbala kommunikationen i syfte att utföra smärtbedömning, mestadels då sjuksköterskan 

hade ont om tid som exempelvis vid administrering av läkemedel (Gregory & Waterman, 

2012). När smärtstillande läkemedel administrerats utfördes sällan eller aldrig någon verbal 

utvärdering för att ta reda på om smärtan hade lättat (Dihle et al., 2006; Gregory & Waterman, 

2012; Kerner et al., 2013). 

    I motsatts till den bristande subjektiva smärtbeskrivningen i ovanstående studier beskrev 

Lindberg och Engström (2011) att sjuksköterskor poängterade vikten av patientens subjektiva 

beskrivning av smärta och hur viktigt det var att ge tid för patientens berättelse. 

Sjuksköterskorna beskrev i intervjuerna att de försökte sätta sin egen subjektiva bedömning åt 

sidan och lita på vad patienterna säger. Vikten av att lyssna på patientens subjektiva berättelse 

vid bedömning av smärta var liknande enligt Clabo (2007) där sjuksköterskorna på en av två 

postoperativa avdelningar också uttryckte detta. Patientens smärtuttryck via verbal 
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kommunikation gavs företräde framför andra mer objektiva bedömningar. Den andra 

postoperativa avdelningen i samma studie visade däremot att sjuksköterskorna gav företräde 

åt den objektiva bedömningen framför vad patienterna uttrycker verbalt. Detta framkom i 

flertalet studier som rörde både kommunikation och observation (Gregory & Waterman, 

2012; Lindberg & Engström, 2011; Kerner et al., 2013). 

I studien av Dihle et al. (2006) framkom det att sjuksköterskorna var olika känsliga för 

patienternas verbala tecken på smärta. Vissa sjuksköterskor reagerade omedelbart då någon 

patient uttryckte smärta genom att göra klagande ljud eller att direkt påpeka att de har smärta, 

medan andra sjuksköterskor kunde lyssna på patienters klagomål om smärta utan att göra 

något åt det.  

 

7.2 Observation av patienters smärta 

7.2.1 Smärtbeteenden 

Genom observation av patienters smärtbeteenden kunde sjuksköterskorna identifiera smärta 

hos de patienter som inte självständigt eller verbalt berättade om sina smärtor (Dihle et al., 

2006; Manias, 2012; Rose et al., 2012). En av sjuksköterskorna berättade att hon hade sett en 

patient i korridoren som hade rört försiktigt vid sin arm och verkade utstå obehag från armen, 

sjuksköterskan frågade genast om patienten upplevde smärta vilket bekräftades (Manias, 

2012). Engagemanget hos sjuksköterskorna i studien varierade i att ta sig tid och att 

uppmärksamma dessa beteenden. I ett fall framgår det att patienten påvisade smärta genom 

gester och grimaser, men sjuksköterskan ignorerade detta. Även försämrad aktivitetsnivå, oro, 

gråt och avvikande kroppsspråk kunde vara tecken på smärta (Dihle et al., 2006; Lindberg & 

Engström, 2011; Manias, 2012; Rose et al., 2012). Patienter som upplevde smärta vid 

mobilisering påvisade detta genom grimaser, suckar och stön. Det främsta tecknet vid 

observation av smärta som prioriterades var patientens mimik. Sjuksköterskorna var i dessa 

fall bra på att ge smärtlindring men utvärderade sällan smärtan under och efter mobilisering 

(Dihle et al., 2006; Lindberg & Engström, 2011). Dock var det några sjuksköterskor som 

uppmuntrade patienterna till att berätta om mobiliseringen på något vis var smärtsamt för dem 

så kunde sjuksköterskan erhålla mer smärtlindrande läkemedel.  

 Vid smärtbedömning av äldre patienter observerades avvikande beteenden hos patienten så 

som oro, agitation och förvirring som en indikation på smärta (Lindberg & Engström, 2011; 

Manias, 2012; Rose et al., 2012). Andra beteendeförändringar som sjuksköterskorna 

identifierade som tecken på smärta var rastlöshet, försök till att klättra ur sängen samt 
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likgiltighet i kombination med stängda ögon (Rose et al., 2012). Dessa beteenden framkom 

även vara ett tecken på upplevd frustration i svårigheter att förmedla sin smärta hos patienten, 

exempelvis vid kognitiva funktionsnedsättningar och oförmåga att kommunicera (Lindberg & 

Engström, 2011; Rose et al., 2012). Sjuksköterskorna betonade vikten av att kunna tolka olika 

smärtbeteenden för att kunna förstå patienters smärta.   

 

7.2.2 Fysiologiska tecken 

Det framgick att sjuksköterskorna bedömde patienters smärta genom att observera icke-

verbala fysiologiska tecken på smärta, som blekhet, svettningar, hyperventilation samt 

påverkan av sjukdom (Dihle et al., 2006; Lindberg & Engström, 2011; Rose et al., 2012).  

Sjuksköterskor prioriterade att bedöma patienters smärta genom att observera 

vitalparametrar (Clabo, 2007; Lindberg & Engström, 2011; Rose et al., 2012). I 

vitalparametrarna ingick exempelvis andningsfrekvens-, blodtrycks- och puls-mätning. 

Observation av vitalparametrar kunde även påvisa negativa konsekvenser i patientens 

trovärdighet vid smärtproblematik. I en situation framkom det att en patient uppskattar sin 

smärta till tio av tio möjliga poäng enligt NRS vid bedömning, men ignorerades av 

sjuksköterskan eftersom vitalparametrarna inte påvisade några avvikande värden (Lindberg & 

Engström, 2011). I ett annat fall beskrev en patient med långvarig smärta sin smärtupplevelse 

som svår men ignorerades av sjuksköterskan då patienten satt upp och inte såg påverkad ut. 

Patienter med långvarig smärta tenderade att misstolkas ur sjuksköterskans perspektiv då inga 

markanta fysiologiska tecken i form av kroppsspråk och vitalparametrar kunde påvisas 

(Lindberg & Engström, 2011; Manias, 2012).   

 

7.3 Hjälpmedel för smärtbedömning 

Vid granskningen av artiklarna framgick det att smärtbedömningen till viss del utfördes med 

hjälp av olika bedömningsinstrument (Lewén, Gardulf & Nilsson, 2010; Lindberg & 

Engström., 2011; Rose et al., 2012; Samuels & Fetzer, 2009; Ucuzal & Doğan, 2014; Zoëga 

et al., 2015a).  

Utifrån dokumentationen i patientjournalerna framkom det att 27 % använde sig av 

smärtskattningsskalor vid bedömning av smärta (Zoëga et al., 2015a). Ucuzal et al. (2014) 

påvisade att 20 % bedömdes med smärtskalor och enligt Lewén et al. (2010) var 5 % av den 

dokumenterade smärtbedömningen bedömda med hjälp av VAS. Sjuksköterskorna belyste 

vikten av att använda smärtskalor för att bedöma patientens smärta, eftersom smärta är en 
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subjektiv upplevelse och inte kan upplevas eller skattas av någon annan (Clabo, 2007). I 

studien av Dihle et al. (2006) däremot, framgick det att sjuksköterskor sällan använde sig av 

smärtskattningsintrument vid bedömning av smärta. Detta trots att sjuksköterskorna 

poängterade att de hade kunskap om dem och dess innebörd. Patienter som hade en 

dokumenterad smärtskattning med hjälp av bedömningsinstrument erhöll en mer adekvat 

smärtbehandling i jämförelse med de patienter som inte hade en dokumenterad bedömning 

(Zoëga et al., 2015a).  

Sjuksköterskor beskrev att de använde VAS i bedömning av smärta för att ta reda på 

allvarlighetsgraden av patientens smärta (Lindberg & Engström, 2011). Innan de använde 

VAS så beskrev sjuksköterskorna för patienten hur skalan fungerade och att den gick från 

ingen smärta alls till värsta tänkbara smärta. Med hjälp av denna information upplevde 

sjuksköterskorna att patienterna lättare kunde skatta sin smärta. Några av sjuksköterskorna 

betonade vikten av att individualisera smärtskalor för de patienter som inte förstod dem. En 

sjuksköterska beskrev att hon brukade använda sig av siffrorna ett till tio istället för VAS, när 

hon lade märke till att patienten inte förstod VAS. Medan en annan sjuksköterska beskrev att 

hon brukade använde sig av orden lätt, mellan och svår smärta för att göra det lättare för 

patienten att skatta sin smärta. 

Sjuksköterskor använder sig även av smärtskattningshjälpmedlet NRS för att bedöma 

patienternas smärta (Samuels & Fetzer, 2009; Rose et al., 2012; Zoëga et al., 2015a). Det 

framgick att sjuksköterskorna dokumenterat 24 % av de smärtbedömningar som de utfört med 

hjälp av NRS (Samuels & Fetzer, 2009). Smärtskattningar som utförts när patienten 

mobiliserats samt smärtskattningar som varit svåra att genomföra av olika orsaker 

dokumenterades endast med 1 % respektive 0,2 % av fallen.  

Patienters förmåga att kommunicera sin smärta påverkade sjuksköterskans användande av 

smärtbedömningshjälpmedel (Rose et al., 2012). Det framkom att en betydande del av 

sjuksköterskorna var mindre benägna att använda sig av beteendeverktyg i smärtbedömningen 

än självrapporterade verktyg. Detta trots att bedömning och dokumentation ansågs lika viktig 

för patienter som både kan och inte kan kommunicera. NRS var det 

smärtskattningshjälpmedlet som sjuksköterskorna oftast använde sig av. 

 

7.4 Sjuksköterskors förförståelse och tidigare erfarenheter av smärta 

Sjuksköterskornas tidigare erfarenhet av kirurgiska ingrepp och förförståelsen för hur 

patientens smärta borde upplevas grundade deras bedömning av smärta (Clabo., 2007; 
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Lindberg & Engström, 2011). Patienter som var inneliggande på kirurgiska och medicinska 

avdelningar ansågs alla vara i behov av korrekt smärtbedömning (Rose et al., 2012). Dock 

framkom det att sjuksköterskorna prioriterade kirurgiska patienters smärta betydligt mer än de 

medicinska patienterna. De patienter som hade sänkt medvetandegrad ansågs inte vara i 

samma behov av att genomgå en smärtbedömning och erhålla en förebyggande smärtlindring 

som de patienter som hade avlägsnat dränage eller katetrar.  

Vissa sjuksköterskor poängterade att de själva förberedde sig informativt om patienten 

innan de utförde en smärtbedömning (Lindberg & Enström, 2011). Detta gjordes genom att få 

rapport om patientens tillstånd och läsa i journalen. Sjuksköterskorna gick även igenom 

läkemedelslistan för att se om patienten var insatt på analgetika, vilket gav en tydligare bild i 

patientens uppskattade smärtproblematik.  

Vid komplexa vårdbehov hos patienter med förvirring och smärtproblematik hade 

sjuksköterskorna svårigheter i att bedöma patientens smärta (Clabo., 2007; Manias, 2012; 

Rose et al., 2012). Tidigare erfarenheter för alternativa bedömningar hos patienter med 

kognitiva funktionsnedsättningar låg då som grund vid dessa svårigheter (Manias, 2007; Rose 

et al., 2012). Genom att be patienten mobilisera sig och gå ett varv runt sängen kunde 

sjuksköterskorna se om patienten påvisade avvikande beteende i kroppsrörelser eller 

grimaser. Denna metod fungerade dock inte alltid. En annan strategi baserad på erfarenhet för 

att bedöma förvirrade patienters smärta var att sjuksköterskorna enbart använde sig av korta 

meningar istället för att prata med vanlig meningsuppbyggnad. Sjuksköterskorna upplevde att 

de förvirrade patienterna inte alltid kunde uppfatta och ta till sig information och frågor vid 

vanliga samtal.  

Bedömningens utförande grundades i personliga åsikter och erfarenheter (Kerner et al., 

2013: Manias, 2007). De patienter som prioriterades mindre för en utförlig smärtbedömning 

var änkor, patienter med förvirring eller funktionsnedsättningar samt de med psykisk ohälsa 

(Kerner et al., 2013).  

 

8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

Den valda metoden innebar goda förutsättningar för att få en bred översikt över valt ämne. 

Författarna valde att inte begränsa sig till en specifik smärta då syftet var att undersöka 

utförandet av själva smärtbedömningen samt att sjuksköterskor i den kliniska verksamheten 

möter patienter med olika typer av smärta och därför bör ha en bred kunskap om 
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smärtbedömning. Det finns dessutom väl utarbetade riktlinjer för olika typer av smärta som 

sjuksköterskor bör ha kunskap om då all typ av smärta kan förekomma oavsett inriktning på 

sjukhusavdelning. Detta stärks av McGuire (1992) som menar att sjuksköterskor ska ha en 

bred kunskap om smärta i utförandet av smärtbedömningen. Detta innebär att sjuksköterskor i 

den kliniska bedömningen bör kunna ta hänsyn till vilken typ av smärta och vilka 

smärtdimensioner som patienten påverkas av. I smärtbedömningen ingår att identifiera typ av 

smärta och hur detta påverkar patienten (IASP, 2014; McGuire, 1992), vilket förklarar 

författarnas val av syfte.  

En begränsning valdes till att undersöka sjuksköterskors smärtbedömning i sjukhusmiljö. 

Detta för att begränsa litteraturstudiens omfattning och för att patienter med all typ av smärta 

oftast förekommer inom sjukhusmiljön. Av samma anledning som beskrivs i stycket ovan, att 

sjuksköterskan bör kunna identifiera olika typer av smärta oavsett inriktning, ansågs det 

relevant att inkludera artiklar från olika typer av vårdavdelningar.  

En grundlig sökning utfördes i de databaser som valts ut med sökord som ansågs relevanta 

för att skapa en överskådlig bild över det valda ämnet. Då smärta är ett väl utforskat ämne 

noterades ett stort antal träffar av artiklar i databaserna på de aktuella sökningarna. 

Begränsningar utfördes för att få mindre antal träffar som svarade mot syftet. Till en början 

fann författarna det svårt att hitta relevanta artiklar som verkligen beskrev hur sjuksköterskor 

bedömde patienters smärta. Artiklarna som svarade på syftet bestod främst av bedömning av 

akut och postoperativ smärta. Dock fann författarna några artiklar som även beskrev 

bedömningen av långvarig och idiopatisk smärta. 

Det gjordes till en början en tidsbegränsning av årtalen 2010-2016 i sökningarna då det 

fanns en önskan om att använda aktuell forskning. Detta försvårade sökningarna så en ny 

tidsbegränsning valdes till årtalen 2006-2016, vilket var nödvändig för att finna tillräckligt 

med artiklar.  

Artiklarna som valdes ut till resultatet använde sig av både observationer, intervjuer, 

enkäter och granskning av dokumentation i patientjournaler. Författarna anser att de olika 

metoderna för datainsamling i studierna var en styrka då en omfattande bild över 

problemområdet kunde inhämtas. Risken för att eventuella svagheter i en specifik 

insamlingsmetod ska ha påverkat hela resultatet minimerades då.  

De artiklar som använts i resultatet var av både kvalitativ och kvantitativ design. Detta 

anses som en styrka då de kompletterar varandra för resultatet i den aktuella 

litteraturöversikten. De kvantitativa studierna påvisar en större generaliserbarhet medan de 

kvalitativa ökar helhetsbilden och djupet i ämnet.  
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Litteraturöversiktens resultat omfattar artiklar från olika länder vilket kan uppfattas som en 

svaghet då det kan finnas kulturella skillnader angående smärta och smärtbedömning. 

Författarna anser dock att smärta förekommer i hela världen samt att Sverige idag är ett 

mångkulturellt land, därför anses det vara relevant att ta in forskning från olika delar av 

världen. Dessutom finns internationella riktlinjer om smärta och smärtbedömning som är 

baserad på internationell forskning och därför inte är kopplade till specifika länder, vilket bör 

ligga som grund för sjuksköterskors utförande av smärtbedömning (IASP, 2014). 

Då författarnas modersmål är svenska fanns en medvetenhet om att en viss feltolkning kan 

ha förekommit. För att undvika feltolkning diskuterades artiklarna noga och lexikon användes 

vid översättning av svårbegripliga begrepp. För att undvika missförstånd och öka 

tillförlitligheten bearbetades resultatanalysen både individuellt och gemensamt. Detta för att 

säkerställa att författarna uppfattat resultatdelen i studierna med en kongruent förståelse.  

Författarna valde att utgå ifrån personcentrerad vård som teoretisk utgångspunkt då detta 

förhållningssätt stämmer väl överens med hur sjuksköterskor enligt forskning bör förhålla sig 

till patienters smärta. Författarna har diskuterat val av begreppen patient kontra person i denna 

litteraturöversikt. Ekman et al. (2011) och Kristensson Uggla (2014) menar att det inte finns 

någon motsättning mellan personcentrerad vård och begreppet patient, men att sjuksköterskan 

alltid bör ha i åtanke att en patient alltid är en person. Begreppet patient innebär även en 

juridisk trygghet som bland annat innebär att behandlas rättvist, korrekt och sekretesskyddat. 

Med ovanstående argument samt att litteraturöversikten beskriver sjuksköterskors bedömning 

av patienters smärta inom sjukhusmiljö har författarna valt att använda begreppet patient. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

Litteraturöversikten kommer att diskuteras utifrån de fyra teman med tillhörande subteman 

som presenterades i resultatet. Detta kommer att ske i ordningsföljd och i anknytning till 

personcentrerad vård och konsensusbegreppet människa. 

 

8.2.1 Verbal Kommunikation 

Resultatets första tema visar att sjuksköterskor använder sig av verbal kommunikation i 

smärtbedömningen. Dock såg författarna en slående skillnad i utförandet vilket fick betydelse 

för patientens välbefinnande. Några sjuksköterskor använde direkta frågor som öppnade upp 

en dialog kring patientens smärtupplevelse. Dessa sjuksköterskor beskrev vikten av att få 

fram patientens subjektiva upplevelse av smärta för att på bästa sätt kunna identifiera samt 

lindra smärtan. De hade dessutom en stark tro på att patientens beskrivning var den mest 



 
 20 (40) 

 

förtroendefulla i förhållande till smärta. Detta styrks av Hayes och Gordon (2015) som 

belyser att patientens berättelse är en viktig del i smärtbedömningen för att öka 

smärtförståelsen för båda parter. Kommunikation och dokumentation har även en betydande 

roll för att förstå och utvärdera patientens smärta (Manias et al., 2005).  

Betydligt fler sjuksköterskor hade en annan inställning till patientens smärta, där de hade 

större förtroende för sin egen tolkning av patientens smärtupplevelse. Genom att ställa 

indirekta frågor om smärtans förekomst, där ordet smärta inte förekom, ledde ofta till att 

smärtan blev outtalad. Sjuksköterskorna ansåg att de patienter som själva inte kommunicerade 

sin smärta inte heller var påverkad av den. Att patienter som inte uttrycker sin smärta verbalt 

inte har smärta stämmer inte enligt Haung, Cunningham, Laurtio och Chen (2001) som visar 

att det finns patienter som inte vågar säga att de har smärta. Detta eftersom de är rädda för 

biverkningar samt att bli beroende av läkemedel. Enligt Nyström, Nydén & Petersson (2003) 

har patienter även en förmåga att inte vilja vara till besvär och därför inte kommunicerar sina 

symtom tydligt. Om patienter däremot blir tillfrågad om sina smärtsymtom vill de gärna 

berätta sin smärthistoria i kronologisk ordning vilket inte alltid uppskattas av sjuksköterskan i 

stressiga situationer, då fokus ligger på det aktuella problemet.  

I resultatet framkom det att sjuksköterskor ofta utförde sin smärtbedömning i samband med 

läkemedelsadministrering och när de hade ont om tid, vilket innebar att patienterna upplevde 

att sjuksköterskan inte tog sig tid för att lyssna. Liknande resultat framkom även i Manias, 

Botti & Bucknall (2002) där patienter undvek att uttrycka sin smärta eller att be om 

smärtstillande läkemedel då sjuksköterskorna uppfattades som mycket upptagna. Att få 

berätta hela sin smärthistoria om symtom som påverkar det dagliga livet och där 

sjuksköterskan tar sig tid att lyssna är ett uppskattat moment för patienter. Detta kan enligt 

författarna vara en önskan om att bli sedda som människor ur ett helhetsperspektiv och inte 

bara som en patient eller ett symtom. 

Sjuksköterskor bör utifrån ett helhetsperspektiv bedöma och identifiera patientens smärta 

samt bidra med en tydlig information som inger delaktighet hos patienten (Svensk 

sjuksköterskeförening [SSF], 2002). Författarna förbryllades över att smärtinformation inte 

hade någon tydlig plats i kommunikationen mellan sjuksköterska och patient. Detta eftersom 

patienter som får en tydlig information om smärta och smärtbehandling påvisar mindre smärta 

och en mer adekvat behandling (Zoëga et al., 2015b). Vidare bidrar medverkan och 

delaktighet till att patienten upplever högre tillfredsställelse och trygghet i vårdsituationer. 

Delaktighet medförde även lägre smärtintensitetsgrad i jämförelse med de patienter som inte 

upplever detta. I studien av Zoëga et al., (2015b) bidrog en bristande förtroendefull dialog 
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med sjuksköterskan och en bristande information till rädsla hos patienter som också 

påverkade deras smärtintensitet. 

Forskning poängterar vikten av att se varje människa som unik och att ta in helheten kring 

patienten vid smärta för en adekvat bedömning (Ekman et al., 2011; Ferguson et al., 2013; 

Larsson & Blomqvist, 2015). Detta förhållningssätt stämmer väl in på personcentrerad vård 

och konsensusbegreppet människa, där hela människan bakom patienten är i fokus. Larsson 

och Blomqvist (2015) visade att implementering av ett personcentrerat förhållningssätt hos 

vårdpersonalen i samband med smärtbedömning bidrog till bättre smärtlindring samt ett ökat 

välbefinnande hos både patienter och personal. Till en början hade personalen i studien ett 

utifrånperspektiv på patienten med fokus på diagnoser och detaljer. Sjuksköterskor använde 

främst sin egen tolkning framför patientens subjektiva beskrivning av smärta, vilket ledde till 

otillfredsställande smärtlindring. Förutom att patienterna fortfarande led av smärta bidrog 

detta även till att sjuksköterskorna kände sig missnöjda med sin insats. Det personcentrerade 

förhållningssättet med fokus på patientens berättelse bidrog till att få en helhetssyn och att 

tillvarata patientens tankar, önskemål och förmågor. Personalen gick från att objektivt 

observera patienterna till att förstå varför patienterna reagerar på ett visst sätt (Larsson & 

Blomqvist, 2015).  

I resultatet såg författarna en bristande individanpassad kommunikation mellan 

sjuksköterska och patient vid smärtbedömning. Personcentrerad omvårdnad och 

individanpassad kommunikation kan enligt Murphy (2007) motverkas av bland annat 

bristande tid och bristande rutiner på arbetsplatsen, vilket skulle kunna förklara det bristande 

helhetsperspektivet vid smärtbedömning som sammanställdes i resultatdelen. 

 

8.2.2 Observation av patienters smärta 

Resultatet visar att sjuksköterskor använder sig av observation vid bedömning av patienter 

som inte kan förmedla sin smärta verbalt. Genom att observera patienternas beteende kunde 

sjuksköterskorna, enligt dem själva, tolka om patienten hade ont. McGuire (1992) beskriver 

en kognitiv -och beteendedimension av smärta som kan yttra sig genom ilska och oro, där 

patienten skapar olika strategier för att uttrycka sin smärta. När patienter är oförmögna att 

kommunicera verbalt kan observation av beteende samt mätning av vitalparametrar vara ett 

alternativ till att identifiera och bedöma patienters smärta. Snow, Rapp och Kunik (2005) 

menar dock att detta bör kombineras med exempelvis information från anhöriga för en 

optimal smärtbedömning. I resultatet framkom att observation av patienters smärta även var 

ett vanligt tillvägagångssätt vid smärtbedömning när patienter hade förmåga att kommunicera 
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verbalt. Författarna vill belysa att det i dessa fall är viktigt att även använda den verbala 

kommunikationen i bedömningen. Genom att endast observera patienter utan vidare försök att 

exempelvis genom en dialog bekräfta eller dementera vad som observerats finns det risk för 

att patientens beteende i förhållande till smärta misstolkas. 

Resultatet visade att sjuksköterskorna använde sig av vitalparametrar för att bedöma 

avvikande fysiologiska tecken som skulle kunna vara indikatorer för smärta hos patienten. De 

främsta fysiologiska parametrarna som observerades var blodtryck, puls och 

andningsfrekvens, vilket även kan vara tecken på exempelvis feber och 

läkemedelsbiverkningar. Detta kan enligt författarna leda till att bedömningen misstolkas. 

Kabes, Graves och Norris (2009) betonar att mätning av vitalparametrar bör kombineras med 

beteendeskalor för att vara tillförlitliga i bedömning av smärta.  

Att endast använda sig av observation och fysiologiska tecken som indikatorer på smärta 

kan vara otillräckligt och få en negativ utgång (Sandh & Boström, 2012), framförallt för 

patienter med långvarig smärta då dessa tecken ofta uteblev för denna patientgrupp (Lindberg 

& Engström, 2011; Manias, 2012). Resultatet visade att sjuksköterskorna prioriterade akut 

smärta och att patienter med långvarig smärta ignorerades av sjuksköterskan då de inte 

påvisade några fysiologiska tecken. Liknande resultat framkom i en studie av Manias, 

Bucknall och Botti (2004) då sjuksköterskorna tenderade att fokusera på den akuta smärtan 

trots att patienterna även led av långvarig smärta. Detta eftersom akut smärta är associerad 

med flertalet beteendemässiga och fysiologiska tecken som är mer uppenbara att observera än 

tecken vid långvarig smärta.  

Sjuksköterskor har en viktig roll i att se hela människan och alla dimensioner som smärta 

kan påvisa för att utföra en optimal smärtbedömning (Hayes & Gordon, 2015; McGuire, 

1992; Wikström et al., 2014). Både den fysiologiska aspekten och beteendeaspekten är viktiga 

komponenter för att bedöma smärta, men att endast använda sig av observation och 

fysiologiska tecken vid bedömning av patientens smärta är inte förenligt med personcentrerad 

vård. Detta eftersom patientens subjektiva berättelse då inte kommer fram samt att 

partnerskapet/vårdrelationen brister. 

 

8.2.3 Hjälpmedel för smärtbedömning 

Resultatets tredje tema beskrev sjuksköterskans bedömning av smärta med hjälp av 

bedömningshjälpmedel. Stora skillnader beträffande användandet av bedömningshjälpmedel 

påträffades. Enligt Clabo (2007) belyste sjuksköterskor vikten av att använda sig av 

smärtbedömningshjälpmedel medan det enligt Dihle et al. (2006) framkom att sjuksköterskor 
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sällan använde sig av bedömningshjälpmedel. Sjuksköterskor föredrog istället att använda sin 

egen tolkning av patientens smärta. En bidragande orsak till den höga smärtförekomsten som 

framkom i studien av Wadensten et al. (2011) skulle enligt författarna kunna vara det 

bristande användandet av smärtskattningsinstrument vid bedömning av smärta.  Enligt de 

studier som granskade sjuksköterskors dokumentation beträffande smärtbedömning visade att 

det som mest var 27 procent som använde sig av bedömningshjälpmedel. Detta styrks i 

studien av Sandh och Boström (2012) där det framkom att sjuksköterskorna inte alltid utförde 

en smärtbedömning eller att en smärtbedömning först utfördes när patienten redan hade en 

påtalad smärtproblematik. Sjuksköterskorna angav även att de sällan använde sig av de 

riktlinjer som fanns eller individanpassade bedömningen av smärta vilket Blomberg et al. 

(2013) hävdar är en förutsättning för en optimal en smärtbedömning. Författarna anser att 

detta är anmärkningsvärt då smärtskattningsinstrument och en personcentrerad bedömning 

bidrar till en bättre smärtförståelse och även ligger som grund för en adekvat behandling 

(Breivik et al., 2008; Norrbrink et al., 2014; Wikström et al., 2014). Detta styrks av Zoëga et 

al. (2015a) där patienter med en dokumenterad smärtbedömning med hjälp av 

smärtskattningshjälpmedel erhöll en bättre smärtlindring. Det bör dock tilläggas att studier 

som granskar dokumentation endast visar den dokumenterade smärtbedömningen. Möjlighet 

finns att sjuksköterskor utfört fler smärtbedömningar med hjälp av smärtskattningshjälpmedel 

utan att dokumenterat detta, vilket kan ge ett missvisande resultat. Författarna hänvisar dock 

till SOSFS (2008:14) där det klart och tydligt står att sjuksköterskan har en skyldighet att 

dokumentera omvårdnadsarbetet.  

 Breivik et al. (2008) belyser vikten av att se varje person som unik och att bedömningen 

med smärtskattningsinstrument bör individualiseras, vilket även framkom i Lindberg och 

Engström (2011). För att kunna individualisera bedömningen behövs dock att sjuksköterskan 

ser människan bakom patienten (Allvin & Brantberg, 2010; Bentling, 2013; Wiklund Gustin, 

2015). Människan bör enligt en vårdvetenskaplig människosyn ses som en mångdimensionell 

varelse som består av flera olika delar (Wiklund Gustin, 2015). Detta innebär att förstå den 

enskilda personens uttryck och beteende av smärta då patienter kan uttrycka sin smärta på 

olika sätt. En del uttrycker den genom kroppsspråk och skrik medan andra, som har lärt sig 

leva med smärta, använder en yttre skyddssköld som för sjuksköterskan är näst intill omöjlig 

att se igenom (Furnes et al., 2015). Författarna menar därför att det är viktigt att 

sjuksköterskan tar detta i beaktande vid smärtbedömningen, vilket även är förenligt med 

personcentrerad vård. 
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8.2.4 Sjuksköterskors förförståelse och tidigare erfarenheter av smärta  

I resultatet framkom att sjuksköterskor använde sin förförståelse och tidigare erfarenheter vid 

bedömning av smärta. Författarnas uppfattning är att detta främst skedde vid svårbedömda 

och komplexa situationer. Vid bedömning av patienter med kognitiv svikt och förvirrade 

patienter som inte kunde svara verbalt, valde sjuksköterskan alternativa sätt att bedöma 

smärta. De valde att utföra bedömningen ur ett perspektiv de själva ansåg passade bra istället 

för ett evidensbaserat tillvägagångssätt. Enligt Breivik et al. (2008) finns det väl utarbetade 

smärtskattningsinstrument för patienter som inte kan skatta sin smärta verbalt eller har 

kognitiva funktionshinder. Dessa instrument borde därför ha använts.  

Sjuksköterskan använde sin förförståelse och tidigare erfarenheter när de tolkade 

patientens smärtuttryck och beteende i förhållande till smärta. I resultatet framkom det att en 

patient uppskattade sin smärta till tio av tio möjliga poäng enligt NRS. Detta ignorerades av 

sjuksköterskan eftersom patienten nyligen varit i cafeterian och påvisade inget märkbart 

smärtbeteende enligt sjuksköterskans referensram. Liknande resultat framkom i en studie av 

Vickers, Wright och Staines (2014) där två patienter skattade sin smärta till sex enligt NRS, 

varpå den ena patienten log och den andra använde grimaser. Sjuksköterskan bedömde då att 

patienten som log inte hade samma smärtproblematik som patienten som använde grimaser. 

Sjuksköterskan dokumenterade dessutom sin egen tolkning av patientens smärta till tre istället 

för sex hos patienten som log. Att sjuksköterskor ger företräde åt sin egen tolkning av 

patientens smärta strider mot personcentrerad och evidensbaserad vård i förhållande till 

smärtbedömningen som Wikström et al. (2014) menar endast bör utgå från patientens 

subjektiva smärtupplevelse.  

I resultatet framkom det att sjuksköterskors förförståelse påverkade hantering och 

utförande negativt av smärta och smärtbedömning hos personer som exempelvis var 

änklingar, hade en psykisk ohälsa eller kognitiv funktionsnedsättning. Dessa grupper blev 

underprioriterade av sjuksköterskor vilket ledde till otillräcklig smärtlindring. Patienter i 

dessa undergrupper kräver ofta specifika smärtverktyg som omfattar beteendebedömning 

vilket är både tidskrävande samt kräver en större kunskap hos sjuksköterskan. Detta skulle 

kunna förklara den bristande smärtbedömningen (Herr et al., 2006). En möjlig förklaring till 

underprioritering av änklingar kan enligt Bradbeer, Helme, Yong, Kendig och Gibson (2003) 

grundas i att smärtupplevelsen oftast påverkas negativt av personer som lever ensamma och är 

sörjande. Denna grupp kräver oftast mer uppmärksamhet, tid och söker empati från 

vårdpersonal. Författarna kan här se en tydlig koppling mellan patienter som har komplexa 

vårdbehov med en bristande smärtbedömning. 
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Att sjuksköterskan främst använde sig av sin förförståelse och tidigare erfarenhet vid 

bedömning av smärta är anmärkningsvärt då sjuksköterskor enligt patientsäkerhetslagen 

(PSL, SFS 2010:659, kap. 6, 1§) ska arbeta evidensbaserat och i enlighet med beprövad 

erfarenhet. Detta beskrivs även i ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (ICN, 2014) som belyser 

att sjuksköterskor bör arbeta efter väl utarbetade riktlinjer, beprövad erfarenhet och 

evidensbaserad vård, vilket också styrks av American Pain Societys (2009) riktlinjer. För att 

sjuksköterskor ska uppfylla kraven för god vård och minskat lidande för patienten bör 

omvårdnadsinsatser som exempelvis smärtbedömning vila på både evidens och beprövad 

erfarenhet enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763, 2§).  

 

 

8.3 Kliniska implikationer  

Litteraturöversikten kan ha betydelse för sjuksköterskor då resultatet kan bidra till reflektion 

och diskussion kring inställningen till patienters smärta samt ge en ökad förståelse för hur 

smärtbedömningen bör utföras.  

Då det framkom att sjuksköterskor bedömde patienters smärta på olika sätt utan klara 

rutiner ser författarna att det finns ett behov av utbildning och lokalt anpassade riktlinjer som 

stöd för sjuksköterskorna inom detta område. För att förbättra förståelsen för smärta som 

fenomen föreslår författarna att en grundlig undervisning bör förekomma redan i 

sjuksköterskeutbildningen. Arbetsgivarna har också en viktig roll i att se till att sjuksköterskor 

har de rätta förutsättningarna och känner trygghet i utförandet av smärtbedömningen. Detta 

bör ske genom kontinuerlig utbildning av personalen samt att implementera evidensbaserade 

och lokalt anpassade riktlinjer för en ökad kunskap om smärtbedömning. Arbetsgivaren har 

också ett ansvar att se till att väl utarbetade smärtskattningsintrument finns att tillgå på 

avdelningen. Att som arbetsgivare implementera systematiska tillvägagångssätt vid 

smärtbedömning genom utbildning, evidensbaserade riktlinjer samt tillgång till 

smärtskattningsintrument kan detta leda till bättre smärtlindring samt minskat lidande för 

patienter.  

 

8.4 Förslag till fortsatt forskning  

Vid genomförandet av denna litteraturöversikt kunde författarna tydligt se att det fanns 

mycket forskning om hur en smärtbedömning bör utföras. Däremot fanns begränsad forskning 

kring hur sjuksköterskor utför smärtbedömningen, ett område som bör utforskas närmare. 
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Vidare forskning bör även omfatta vilka hinder som föreligger i sjuksköterskors bedömning 

av patienters smärta för att kunna effektivisera smärtlindringen. I detta bör kvalitativa studier 

som berör sjuksköterskors och patienters erfarenheter, strategier och hantering av smärta och 

smärtbedömning ingå.   

Det vore också av intresse att se mer forskning från Sverige som belyser sjuksköterskors 

tillvägagångssätt vid bedömning av smärta i förhållande till riktlinjer. Detta för att lättare 

kunna implementera forskning i den kliniska verksamheten. 

 

9 Slutsats 

Syftet med litteraturstudien var att undersöka hur sjuksköterskor bedömer patienters smärta. 

Resultatet visade att sjuksköterskor har ett varierande utförande i att bedöma patienters 

smärta. Inga klara evidensbaserade rutiner eller riktlinjer följdes vilket tyder på ett bristfälligt 

utförande vid smärtbedömning. En bristande verbal kommunikation var tydlig i förhållande 

till patientens subjektiva beskrivning där sjuksköterskorna gav företräde åt sin egen tolkning 

av patienters smärta. Smärtskattnings- och beteendeinstrument användes sällan eller aldrig, 

trots att dessa är framtagna för att individanpassa bedömningen av patienters smärta. 

Majoriteten av sjuksköterskorna använde främst sin förförståelse och tidigare erfarenhet vid 

bedömning av smärta. Detta är inte förenligt med evidensbaserad vård eller hur en 

smärtbedömning enligt riktlinjer och forskning bör utföras. 

Författarnas slutsats är att trots omfattande forskning och kunskap om hur smärta hos 

patienter bör bedömas är den kliniska verksamheten inte på samma nivå. Att implementera 

evidensbaserad- och personcentrerad vård i större omfattning i den kliniska verksamheten 

beträffande smärta kan vara ett sätt att närma sig ett mer optimalt resultat vid 

smärtbedömning. Detta genom att införa tydliga riktlinjer vis smärtbedömning med ett 

individanpassat tillvägagångsätt som vilar på forskning och beprövad erfarenhet.  
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Bilaga 1. Sökmatris  

Databas Sökord Antal 

träffar 

Begränsningar Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Valda artiklar till 

resultat, se bilaga 2. 

CINAHL Complete (MH "Pain 

Measurement") 

AND nurs* AND 

"pain" AND 

"performance" 

47 2006-2016 

Peer Reviewed 

English 

12 5 Kerner, Y., Plakht, Y., 

Shiyovich, A., & 

Schlaeffer, P. (2013). 

CINAHL Complete 

 

(MH “Pain 

Measurement”) 

AND nurs* AND 

hospital AND 

practice  

 

 

80 År 2006-2016 

Peer Reviewed 

English 

All adult 

21 6 Lewén, H., Gardulf, A., & 

Nilsson, J. (2010).  

 

Manias, E. (2012).  

 

Gregory, J., & Waterman, 

H. (2012).  

CINAHL Complete 

 

(MH “Pain 

Measurement”) 

AND nurs* AND 

clinical decision 

NOT children 

65 År 2006-2016 

Peer Reviewed 

English 

 

13 6 Ucuzal, M., & Dogan, R. 

(2014).  

 

Samuels, J.G., & Fetzer, S. 

(2009).  

CINAHL Complete 

 

Pain AND nurs* 

AND approach 

AND observation 

NOT children 

33 År 2006-2016 

Peer Reviewed 

English 

 

6 3 Dihle, A., Bjølseth, G., & 

Helseth, S. (2006). 

 

CINAHL Complete (MH “Pain 

Measurement”) 

AND "pain 

assessment" AND 

nurs* AND survey 

52 År 2006-2016 

Peer Reviewed 

English 

20 5 Rose, L., Smith, O., 

Gélinas, C., Haslam, L., 

Dale, C., Luk, E.,…Watt-

Watson, J. (2012). 

MEDLINE with Full Text Advanced Search: 

Guidelines AND 

pain assessment OR 

pain measurement 

AND nurs* AND 

hospitals 

43 År 2006-2016 

English 

5 4 Zoëga, S., Ward, S. E., 

Sigurdsson. G. H., 

Aspelund, T., Sveinsdottir, 

H., & Gunnarsdottir, S. 

(2015). 
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PsycINFO  ((DE "Pain 

Measurement") 

AND "pain" AND 

nurs* AND "pain 

management" NOT 

children 

65 2006-2016 

Peer Reviewed 

References Available 

English 

20 4 Clabo, L.M.L. (2007). 

 

Linberg, J., & Engström, Å. 

(2011).  
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Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat  

Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, 

analys) 

Resultat 

Clabo, L.M.L An ethnography of 

pain assessment and 

the role of social 

context on two 

postoperative units 

2008, USA, 

Journal of 

Advanced 

Nursing 

Att undersöka 

sjuksköterskans sätt att 

utföra smärtbedömning 

och i vilken utsträckning 

detta utfördes, genom att 

jämföra två olika 

postoperativa 

avdelningar. 

Metod: Kvalitativ, 

etnografisk studie. 

Urval: 20 sjuksköterskor 

från två postoperativa 

avdelningar på ett sjukhus i 

USA deltog i studien. 10 

sjuksköterskor från varje 

avdelning.  

Datainsamling: 

Observationer av 

deltagarna, små 

fokusgrupper och enskilda 

intervjuer. 

Analys: Datainsamling och 

analys pågick samtidigt och 

var indelat i tre faser. Fas ett 

bestod av observationer. Fas 

två bestod av observationer 

och interjuver av 

sjuksköterskor och fas tre 

bestod av en presentation av 

det insamlade och 

analyserade materialet i 

fokusgrupper. 

Resultatet visade ett dominerande 

mönster av smärtbedömning fanns på 

varje enhet. Sjuksköterskor använde 

bedömningskriterier från tre sfärer: 

patientens berättelse, tydliga 

observerbara kriterier för smärta hos 

patienten och en referensbaserad typologi 

som handlar om sjuksköterskans 

förförståelse/erfarenheter av en förväntad 

typ av smärta i förhållande till vilken 

operation patienten genomgått. Det 

framkom att den sociala kontexten på 

avdelningen påverkade sjuksköterskorna 

i deras smärtbedömningar genom den 

rådande inställningen till smärta och 

smärtbedömning. Skillnader på avdelning 

A och B kunde utrönas, där 

sjuksköterskorna på avdelning A 

förlitade sig på patientens egen 

beskrivning av smärtan medan 

sjuksköterskorna på avd. B ansåg att 

deras egen objektiva observation av 

patientens smärta var den mest 

tillförlitliga. 

Dihle, A., 

Bjølseth, G., & 

Helseth, S. 

The gap between 

saying and doing in 

postoperative pain 

management 

2006, 

Norway, 

Journal of 

Clinical 

Nursing 

Att få en ökad förståelse i 

hur sjuksköterskor 

hanterar och utför 

smärtbedömning samt 

behandling inom 

postoperativ vård. 

Metod: Kvalitativ 

Urval: Deltagarna var 9 st 

sjuksköterskor på tre 

kirurgiska avdelningar, på 

två sjukhus. 

Datainsamling: 
Observationer och 

djupintervjuer genomfördes. 

Resultatet presenterades i fem olika 

kategorier, dessa var: preoperativ 

information om smärta, postoperativ 

smärtbedömning, postoperativ 

smärtbehandling, sjuksköterskors 

utförande och utvärdering av 

postoperativ smärta. Vid 

smärtbedömningen belyste 
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Varje sjuksköterska 

observerades under fem 

skift, dag och natt, och 

intervjuades efter den sista 

slut observationen. 

Analys: Verbatim 

Transkribering och 

innehållsanalys av 

intervjuer. 

sjuksköterskorna att det är viktigt att 

tydligt kunna kommunicera med 

patienten, eftersom en dålig 

kommunikation vid bedömning kan få 

missvisande resultat. Resultatet visade att 

sjuksköterskor inte alltid agerade utefter 

vad de sa. Sjuksköterskorna poängterade 

även att det var viktigt att lägga märke 

till och vara lyhörd vid icke-verbala samt 

verbala tecken på smärta. En varierande 

lyhördhet för patienters smärta kunde 

identifieras i sjuksköterskornas 

utförande. 

 

Gregory, J., & 

Waterman, H. 

Observing pain 

management practice 

on a medical unit 

following changes 

arising from a action 

research study 

2012, 

England, 

Journal of 

Clinical 

Nursing 

Att beskriva 

sjuksköterskans 

smärtbedömning i 

praktiken samt att 

identifiera vilka aspekter 

som påverkar 

smärtbedömningen. 

 

Metod: Kvalitativ 

Urval: 18 st sjuksköterskor. 

38 st patienter, 50 % 

svarsfrekvens. 

Datainsamling: 

Ostrukturerade 

observationer på 

sjuksköterskor och 

strukturerade intervjuer med 

patienter. 

Analys: Transkribering och 

deskriptiv statistik. 

 

Studien visade att sjuksköterskans 

smärtbedömning påverkas av störande 

aspekter och tidsbrist. 

Kommunikationsavbrott, multitasking 

och administrering av läkemedel var 

några aspekter som påverkade 

bedömningen. Smärtbedömningen 

utfördes när sjuksköterskor hade ont om 

tid och någon utvärdering av smärta 

utfördes sällan. 

Kerner, Y., 

Plakht, Y., 

Shiyovich, A., & 

Schlaeffer, P. 

Adherence to 

guidelines of pain 

assessment and 

intervention in internal 

medicine wards  

2013, Israel, 

American 

Society for 

Pain 

Management 

Nursing 

Att undersöka 

sjuksköterskan hantering 

och utförande av 

smärtbedömning samt 

smärtutvärdering på en 

medicinavdelning. 

Metod: Kvantitativ 

Retrospektiv studie. 

Urval: 59 st slumpvist 

utvalda patientjournaler från 

en medicinavdelning 

granskades. 

Datainsamling: 

Observationer och 

patientjournaler granskades 

och jämfördes med de 

riktlinjer som fanns på 

avdelningarna.  

Hanteringen och utförandet av 

smärtbedömning visade sig brista, 

speciellt i mindre subgrupper. Dessa 

grupper var exempelvis patienter med 

psykisk ohälsa som grund till 

sjukhusvistelse, änklingar eller patienter 

inom isoleringsvård. Smärtbedömningen 

utfördes inte alltid efter de riktlinjer som 

fanns på avdelningen. 
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Analys: Multivariat analys 

användes. 

Lewén, H., 

Gardulf, A., & 

Nilsson, J.  

Documented 

assessments and 

treatments of patients 

seeking emergency 

care because of pain 

2010, Sweden, 

Scaninavian 

Journal of 

Caring 

Sciences 

Att undersöka i vilken 

utsträckning som 

smärtbedömning, 

smärtbehandling och 

smärtlindring 

dokumenterades i 

patientens journal av 

sjuksköterskor på ett 

universitetssjukhus. 

Metod: Kvantitativ 

Urval: 698 st slumpvist 

utvalda patientjournaler 

granskades 

Datainsamling: Alla 

journaler granskades 

manuellt med hjälp av ett 

studiespecifikt 

granskningsprotokoll. 

Analys: Beskrivande- och 

analytisk statistik, Anova 

och Chi-square. 

 

Resultaten påvisar en brist i att 

dokumentera och optimalt utföra 

smärtbedömningar, smärtbehandling och 

uppföljningar. Väldigt få patienter fick en 

smärtbedömning utifrån de riktlinjer som 

fanns på sjukhuset, som exempelvis 

innebar en smärtskattning med Visuell 

analog skala (VAS) samt dokumentation 

av detta. 

Lindberg, J., & 

Engström, Å.  

Critical care nurses' 

experiences: 'A good 

relationship with the 

patient is a prerequisite 

for successful pain 

relief management' 

2011, Sweden, 

Pain 

Management 

Nursing 

Syftet var att beskriva 

sjuksköterskors 

erfarenheter av att 

bedöma och behandla 

smärta hos patienter i 

postoperativ vård.  

Metod: Kvalitativ 

Urval: 6 st sjuksköterskor 

på en 

intensivvårdsavdelning. 

Datainsamling: Personliga 

intervjuer. 

Analys: Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Resultatet visade på ett huvudtema med 

fyra olika kategorier. Huvudtemat var 

”En god relation med patienten är en 

förutsättning för framgångsrik 

smärtlindring”. Kategorierna bestod av 

att förstå patientens upplevelse av smärta, 

bedöma och tolka den, att kunna ge 

patienten smärtlindrande insatser samt att 

jobba i team kring patienten. 

Manias, E. Complexities of pain 

assessment and 

management in 

hospitalised older 

people: A qualitative 

observation and 

interview study 

2012, 

Australia, 

International 

Journal of 

Nursing 

Studies 

Huvudsyftet var att 

undersöka hur smärta 

bedömdes och hanterades 

hos äldre patienter som 

var inneliggande på 

sjukhus. Två 

underliggande syften var 

också att observera hur 

sjuksköterskorna 

interagerade med 

varandra och med äldre 

patienter beträffande 

smärtbedömning och 

praktisk hantering, samt 

Metod: Kvalitativ, 

naturalistisk 

observationsstudie design 

med uppföljande intervjuer 

med sjuksköterskorna. 

Urval: Sjuksköterskor och 

patienter rekryterades efter 

bestämda urvalskriterier 

från två avdelningar på ett 

universitetssjukhus i 

Australien. Sammanlagt 34 

sjuksköterskor och 285 

patienter deltog i studien. 

Fyra huvudteman identifierades: 

Kommunikation mellan sjuksköterskor 

och mellan sjuksköterskor och äldre 

patienter, strategier för smärtlindring, 

miljömässiga och organisatoriska 

aspekter av vården samt smärtans 

komplexitet. Sjuksköterskan tenderade 

att använda enkla förhör med patienten 

om hur smärtan upplevs. Vid 

genombrottssmärta eller ihållande smärta 

drog sig sjuksköterskan för att 

administrera ”vid behovs opioider” tills 

dess att de utvärderat om den fasta dosen 

paracetamol lättat smärtan. Smärtans 
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att identifiera hinder som 

påverkat hur smärta 

bedömdes och hanterades 

hos dessa patienter.  

Datainsamling: 

Observationer och 

uppföljande intervjuer med 

sjuksköterskor. 

Analys: Beskrivande 

statistik och Verbatim 

Transkribering. 

komplexitet var förknippad med 

svårigheten i att tolka den upplevda 

smärtan i förhållande till acceptabel 

smärtnivå, närvaron av både akut och 

långvarig smärta, smärtans lokalisation 

och att skilja smärta från obehag. 

Rose, L., Smith, 

O., Gélinas, C., 

Haslam, L., Dale, 

C., Luk, 

E.,…Watt-

Watson, J. 

Critical care nurses' 

pain assessment and 

management practices: 

a survey in Canada 

2012, Canada, 

American 

Journal of 

Critical Care 

Att beskriva 

sjuksköterskors kunskap 

och uppfattningar av 

bedömning och hantering 

av patientens smärta på 

intensivvårdsavdelningar i 

Kanada. 

Metod: Kvantitativ  

Urval: 842 sjuksköterskor 

av 3753 deltog i studien, 

varav 802 sjuksköterskors 

svar gick att använda.  

Datainsamling: 

Självadministrerad enkät. 

Analys: Deskriptiv- och 

analytisk statistik. 

Omfattande test-retest av 

mätinstrument och 

validitetskontroll. 

Resultatet visade att en betydande del av 

intensivvårdsavdelningens sjuksköterskor 

inte använder sig av 

smärtbedömningsverktyg för att bedöma 

smärta hos patienter som inte kan 

kommunicera. Sjuksköterskorna använde 

sig av smärtbedömningsverktyg i 

betydligt mindre utsträckning med icke 

kommunicerbara patienter än med 

kommunicerbara patienter. Det visade sig 

också att sjuksköterskor hade dålig 

kunskap om riktlinjer beträffande 

smärtbedömning och smärthantering. 

Samuels, J.G., & 

Fetzer, S. 

Pain management 

documentation quality 

as a reflection of 

nurses' clinical 

judgment 

2009, USA, 

Journal of 

Nursing Care 

Quality 

Syftet var att via 

sjuksköterskors 

dokumentation ta reda på 

hur de bedömde, 

hanterade och 

dokumenterade patienters 

smärta. 

Metod: Kvantitativ 

Urval: 85 sjuksköterskor 

från tre kirurgiska 

avdelningar på två 

universitetssjukhus 

samtyckte till en översyn av 

deras dokumentation om 

patienters smärta från 

patientjournalerna. I studien 

och genererade 340 PMD- 

poster.  

Datainsamling: Granskning 

av datajournaler ”pain 

management document” 

(PMD) utfördes för att mäta 

kvaliteten av 

sjuksköterskans kliniska 

bedömning av 

smärthantering. 

Resultatet av PMD-granskningen speglar 

sjuksköterskornas kliniska bedömning, 

vilken var under de kvalitetskrav som 

anses vara godkända enligt riktlinjer. Det 

framkom en bristande eller ofullständig 

dokumentation av bedömning med 

numerisk smärtskattningsskala.   
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Analys: Beskrivande- och 

analytisk statistik med 

omfattande reliabilitet och 

validitet. 

Ucuzal, M., & 

Dogan, R. 

Emergency 

nurses´knowledge, 

attitude and clinical 

decision making skills 

about pain 

2014, Turkey, 

International 

Emergency 

Nursing 

Syftet med studien var att 

undersöka utförandet av 

akutsjuksköterskors 

smärtbedömning, kunskap 

attityd och kliniska 

beslutsfattande 

färdigheter. 

Metod: Kvantitativ metod 

Urval: 57 sjuksköterskor 

som arbetade på 

akutmottagningar 

rekryterades från två 

akutsjukhus i Turkiet. 

Datainsamling: Data 

samlades in med hjälp av 

enkäter. 

Analys: Beskrivande 

statistik.  

Resultatet visade att 75,4% av 

sjuksköterskorna visste att patientens 

egen utsaga om sin smärta var den mest 

tillförlitliga indikatorn vid en 

smärtbedömning. Nästan hälften av 

sjuksköterskorna trodde att patienten ska 

uthärda smärta så långt det är möjligt 

innan smärtlindring sätts in. Det 

framkom att 48,4% av sjuksköterskorna 

använde sig av patientens beteende för att 

identifiera svårighetsgraden av smärta, 

80,7% använde sig inte av en 

smärtskattningsskala vid bedömning av 

smärta och 64,9% dokumenterar inte 

smärtbedömningen. 

Zoëga, S., Ward, 

S. E., 

Sigurdsson. G. 

H., Aspelund, T., 

Sveinsdottir, H., 

& Gunnarsdottir, 

S. 

Quality pain 

management practices 

in a university hospital 

2015, Iceland, 

American 

Society for 

Pain 

Management 

Nursing 

Syftet var att undersöka 

hur smärtbedömning och 

smärthantering utfördes i 

praktiken på ett 

universitetssjukhus i 

förhållande till riktlinjer. 

Metod: Kvantitativ. 

Beskrivande, sambands och 

punktprevalensstudie 

Urval: 395 patienter 

uppfyllde kriterierna för att 

delta i studien. Bortfallet var 

113 personer, slutligen 

deltog 282 patienter. 

Datainsamling: Enkäter 

med frågor samt granskning 

av patientjournaler. 

Analys: Deskriptiv- och 

analytisk statistik.  

 

Resultatet presenterades i tre teman med 

underrubriker. Dessa tre teman var: 

Smärtbedömning och dokumentation, 

farmakologisk smärtbehandling och icke-

farmakologisk smärtbehandling. 

Sjuksköterskan visade sig vara bättre på 

att dokumentera smärtlokalisationen än 

att dokumentera smärtskattningen hos 

patienten efter en smärtbedömning. De 

patienter som hade fått en noggrann 

dokumenterad smärtbedömning fick en 

mer optimal smärtlindring. 

 

 


