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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   
 

Smärta är en subjektiv upplevelse och är en av de vanligaste orsakerna till att människor 

söker vård. Eftersom upplevelsen av smärta är subjektiv kan intensiteten inte mätas med 

objektiva instrument. Sjuksköterskans kunskap om och attityd till smärta har en avgörande 

betydelse när det gäller att ge god smärtbehandling. Sjuksköterskan är den som tillbringar 

mest tid med patienten på sjukhus och ansvarar för att behandla och utvärdera patientens 

smärta.  

 

 

Syfte  
 

Syftet med denna studie var att undersöka sjuksköterskans kunskap om och attityd till 

smärta. 

 

 

Metod  
 

Litteraturöversikt som granskar 15 vetenskapliga artiklar sökta i databaserna Cinahl 

Complete och PubMed utvalda för att svara på studiens syfte.    

 

Resultat 
 

Sjuksköterskans kunskap och attityd vid smärtbehandling är fortfarande bristande. 

Nyexaminerade sjuksköterskor visar bättre resultat nu än tidigare men fortfarande för lågt. 

Efter grundutbildningen känner sig sjuksköterskan inte förberedd och kompetent för 

smärtbehandling, särskilt vid smärtskattning och administration av opioider. 

Sjuksköterskan underskattar också sin egen del i smärtbehandlingen. Flera faktorer 

påverkar sjuksköterskans kunskap. Dessa är erfarenhet i arbetslivet och på arbetsplatsen, 

fortbildning och vidareutbildning.  

 

Slutsats 
 

Vårt resultat tyder på att grundutbildningen inte ger tillräcklig kunskap för sjuksköterskan 

att i sitt arbete behandla smärta. I sjuksköterskans kunskapsbehov om smärta ingår 

kulturell kompetens och hur smärtskattning bäst används. Arbetserfarenhet leder till bättre 

kunskap och smärtbehandling men insatser behövs för att öka sjuksköterskans kunskap och 

förståelse för patienter med smärta och lidande. 

 

Nyckelord: Attityd, kunskap, sjuksköterska, smärta, smärtbehandling, smärtbedömning 
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Inledning 

Ett av de vanligaste symtom hos människor som uppsöker vård är smärta (Alzghoul & 

Abdullah, 2015). Eftersom smärta är en subjektiv och individuell upplevelse, innebär det 

en utmaning för sjuksköterskan i det dagliga arbetslivet att kunna erbjuda god 

smärtbehandling. För att lindra patienters lidande krävs att sjuksköterskan har god kunskap 

om hur smärta och smärtbehandling fungerar. De brister i smärtbehandlingen som vi 

observerade under vår verksamhetsförlagda utbildning skapade ett intresse hos oss att i 

denna studie undersöka sjuksköterskans kunskap. 

 

 

BAKGRUND 

Smärta 

Definitionen av smärta är enligt International Association for the Study of Pain (IASP) 

“[...] en obehaglig sensorisk och/eller emotionell upplevelse förenad med verklig eller 

möjlig vävnadsskada, eller beskriven i termer av sådan skada. Smärta är alltid subjektiv 

och kan uppträda i frånvaro av vävnadskada” (IASP, 1994). 

I Skandinavien är 20-40 procent av läkarbesök i primärvården förorsakade av 

smärttillstånd (Linton, 2013). Smärta kostar den enskilda individen mycket i form av 

lidande och sänkt allmäntillstånd samtidigt som det kostar samhället mycket i form av 

resurser i sjukvården (Bernfort, Gerdle, Rahmqvist, Husberg & Levin, 2015). Den 

vanligaste sortens smärta är ryggsmärta (Breivik, Collett, Ventafridda, Cohen & Gallacher, 

2006). Studier har visat att ca 42 procent av världens befolkning får ryggbesvär under sin 

livstid, något som är vanligast hos kvinnor och hos personer i medelåldern (Hoy et al., 

2012). Smärta delas in i akut och långvarig, eller kronisk, smärta. Akut smärta är smärta 

upp till 3-4 veckor och långvarig smärta är smärta i mer än tre månader (Linton, 2013). 

Akut smärta kan påverka det autonoma nervsystemet genom att orsaka ökad hjärtfrekvens 

och förhöjt blodtryck. Flera kroniska hälsoproblem är förknippade med långvarig smärta, 

exempelvis cancer och fibromyalgi (Schickedanz, 2001). En akut smärta som går 

underbehandlad eller obehandlad kan utvecklas till långvarig smärta (Holl & Carmack, 

2015). 

 

Smärtupplevelse 

Smärta kan inte mätas med objektiva instrument. Upplevelsen är subjektiv och kan därför 

endast uppskattas. Endast personen som själv upplever smärtan kan veta hur det känns och 

hur stark och ihållande den är (Breivik et al., 2008). Smärta är aldrig isolerad till endast en 

sensorisk upplevelse utan består av tre komponenter: en kognitiv komponent, som 

beskriver vilka tankar och handlingar smärtan medför. En sensorisk diskriminativ 

komponent, som innebär smärtans intensitet, lokalisering, karaktär och duration. Samt en 

affektiv, som innebär de känslor som uppstår tillsammans med smärtan (Norrbrink & 

Lundeberg, 2010). För att en smärtbehandling ska vara effektiv så skall dessa tre 

komponenter tillgodoses för den drabbade. Upplevelsen av smärta kan påverkas av olika 

faktorer såsom ålder, kön, genus, kultur, sinnesstämning eller smärtans orsak (Norrbrink & 

Lundeberg, 2010; Cassel, 1982; Oware-Gyekye, 2008). 

 

Smärta har en direkt påverkan på livskvaliteten (Morgan, 2012). Den kan försämra 

livskvaliteten genom att orsaka nedsättningar av förmåga som nedsatt arbetsförmåga, 
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nedsatt förmåga vid fysisk aktivitet, hushållsarbete och sociala aktiviteter samt 

sömnsvårigheter (Breivik, Eisenberg & O’Brien, 2013). 

 

Bedömning av smärta 

Kartläggning av patientens smärta är grunden för planeringen och genomförandet av en 

systematisk och effektiv smärtbehandling som är anpassad till den enskilda patientens 

tillstånd och behov (Daly Quinlan-Colwell, 2009). Det finns olika mätmetoder som kan 

användas för att få kunskap om patientens smärtor, alltifrån frågeformulär till 

smärtskattningsskalor som exempelvis visuell analog skala (VAS) eller Numerisk skala. 

VAS är en 10 cm lång skala med ändpunkterna “ingen smärta alls” och “värsta tänkbara 

smärta”. Patienten drar en linje längs en onumrerad skala som sedan översätts av 

sjukvårdspersonal till en siffra mellan 0 och 10 som motsvarar den smärtintensitet som 

patienten upplever. Numerisk skala används genom att patienten ombeds uppge en siffra 

mellan 0 och 10 utifrån sig egen smärtupplevelse. Där 0 motsvarar ”ingen smärta alls” och 

10 ”värsta tänkbara smärta” (Breivik et al., 2008). Den sammansatta och subjektiva 

upplevelse som smärta är kräver att sjuksköterskan gör ständiga utvärderingar och 

bedömningar i omvårdnaden av en patient när det gäller smärtbehandling. Dessa 

bedömningar kan försvåras ytterligare. Detta gäller till exempel i kontakt med patienter 

som inte har förmåga att uttrycka sig, som vid medvetslöshet eller demens, eller patienter 

som har substansbrukssyndrom och kan ha ett beroende och en ökad tolerans för analgetika 

(Oliver et al., 2012; Breivik, 2014). 

 

Behandling av smärta 

Somliga människor tolererar mer och andra mindre smärta innan de ger uttryck för att de 

har ont. Till exempel har kvinnor generellt en lägre smärttröskel än män (Breivik et al., 

2008). Eftersom smärtupplevelsen är så sammansatt, är det naturligt att det finns 

individuella skillnader också i behandlingen. Smärtbehandling delas i icke-farmakologisk 

och farmakologisk (Norrbrink & Lundeberg, 2010). 

 

Icke-farmakologisk smärtbehandling är sjuksköterskans egna verktyg vid smärttillstånd. 

Här ingår åtgärder som: avlastning, position och värme-kyla-behandling. Annan icke-

farmakologisk behandling utförs med olika hjälpmedel eller annan vårdpersonal. Exempel 

på dessa är: transkutan elektrisk nervstimulering (TENS), massage och akupunktur. Dessa 

metoder fungerar genom att smärtsignalerna dämpas till förmån för en mer behaglig 

stimulering (Norrbrink & Lundeberg, 2010). Icke-farmakologisk smärtbehandling är 

väldigt effektiv vid behandling av mild till måttlig smärta (Manwere, Chipfuwa, 

Mukwamba & Chironda, 2015). 

 

Farmakologisk smärtbehandling med smärtstillande läkemedel, analgetika, reducerar 

smärtsignalerna på vägen upp till hjärnan. Beroende på vilken verkningsmekanism 

analgetikan har delas de upp i perifert verkande analgetika (icke-opioida analgetika) och 

centralt verkande analgetika (starka och svaga opioider). Analgetika verkar dessutom 

genom att förstärka kroppens egna smärthämmande system (Woolf & Chong, 1993). 

 

Ett läkemedel har olika verkningstid hos individer. Precis som varje människas 

smärtupplevelse är unik verkar också analgetika olika för individer beroende på hur de 

metaboliseras i kroppen. Skillnaden i metaboliseringen av analgetika kan bero på genetik, 

livsstil, kön och miljöfaktorer (Naalsund Andreassen et al., 2010). 
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Omvårdnad vid smärta 

Att tro på patienten och lyssna till vad patienten säger är det viktigaste i mötet med 

patienter med smärta. Kunskap om smärta och smärtbehandling är en förutsättning för 

sjuksköterskan på så sätt att det ökar förståelsen och respekten för patientens 

smärtupplevelse och leder till målinriktade åtgärder för att lindra smärtan (Suha, 

Mohammad, Nahla & Mohammed, 2014). Det är sjuksköterskans ansvar att bedöma och 

utvärdera hur effektiv smärtbehandlingen är och även känna till faktorerna som påverkar 

smärtupplevelsen hos individen. Detta för att kunna bedöma patientens smärta och att 

kunna välja omvårdnadsåtgärd. Det ligger i sjuksköterskans ansvar att göra det så bekvämt 

som möjligt för  patienten såväl fysiskt som psykisk. Effektiv smärtlindring inte bara 

minskar fysiskt obehag utan främjar dessutom tidig mobilisering, kortare vårdtider och 

minskade sjukvårdskostnader (Oware-Gyekye, 2008). 

Utvärdering, bedömning och omvärdering av smärta är komponenter i sjuksköterskans roll 

som är nyckeln i smärtbehandlingen. Sjuksköterskans professionella erfarenheter påverkar 

hens syn på andras smärtupplevelse. I en studie utförd bland militärsjuksköterskor uppgav 

dessa att det var troligare att de litade på patientens uppgift om dennes uppförande stämde 

överens med sjuksköterskans förväntningar på smärtans intensitet (Harper, Ersser & 

Gobbi, 2007). Genom att dagligen möta människor som lider av smärta skaffar sig 

sjuksköterskan med tiden erfarenheter om hur smärta uttrycks av patienter. Behovet av att 

skydda sig mot det lidande de möter kan medföra att de distanserar sig från andras smärta 

på ett olämpligt sätt. Ibland kan sjuksköterskans egen smärtupplevelse bli en norm när hen 

bedömer patientens smärtupplevelse, istället för att tillåta patienten att uppleva sina egna 

smärtor så som denne faktiskt gör det (Almås, 2006). 

 

Lidande 

Lidande är en naturlig del av mänskligt liv (Eriksson, 1992). Vården möter många 

människor som lider, ordet ‘patient’ i sig kommer från latinets ‘pati’ som betyder ‘lida’ 

eller ‘den lidande’ (Hellquist, 1922). Lidande och smärta kopplas ofta ihop och uppstår 

ofta tillsammans (Eriksson, 1992). Cassel (1982) skriver att en patient som kunde klara sig 

på en mindre mängd smärtstillande preparat för sin bensmärta när hon trodde det var 

ischias-smärta hade behov av ytterligare smärtlindring för att lindra smärtan när hon fick 

veta att smärtan berodde på en malign sjukdom. Människor med smärta uppgav sig lida i 

högre grad när de inte kände att de hade någon kontroll eller när orsaken var okänd 

(Cassel, 1982). Smärta och känslor är starkt sammanvävda. Det är de negativa känslorna 

som uppstår tillsammans med smärta som gör att vi associerar smärta med ‘lidande’ 

(Linton, 2013). 

 

Lidande beskrivs i termer som kamp och förtvivlan såväl som längtan och besvikelse. 

Enligt Lindholm och Eriksson (1993) beskrev sjuksköterskorna i deras studie lidande som 

“något som gör ont” och ”en inre kamp mellan önskan och förmåga”. Cassel (1982) 

betonar ‘människan’ när det kommer till lidande. Människan kan, när det kommer till 

lidande, inte delas upp i kropp och själ, lidande är något som ansätter hela människan och 

människan kan inte delas. 

 

Sjuksköterskans uppdrag innefattar att möta och lindra lidande. Det är inte heller ovanligt 

att lidande uppstår som resultat av vården (Cassel, 1982). Lidande i kontakt med vården är 

dels det lidande som kommer med diagnosen, dels det lidande som kan komma med den 

medicinska behandlingen och dels det lidande som uppstår om personen inte får optimal 

behandling (Dempsey, Wojciechowski, McConville & Drain, 2014). Lidande är inte heller 
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begränsat till det som orsakas av ohälsa eller biverkningar av behandling, det kan också 

härröra till patientens hela livssituation. Ibland kan lidandet en sjukdom orsakar förstärkas 

av omgivningens attityder (Friberg & Öhlén, 2014). Vårdpersonalen har alltid ett ansvar att 

inte orsaka lidande genom t.ex. ett kränkande bemötande, vårdskada eller utebliven vård 

(SSF, 2014). För att lindra lidande måste patientens lidande bli bekräftat (SSF, 2014), att 

inte bekräfta lidandet kan istället leda till ökat lidande. De människor som ger uttryck för 

att “vilja lida” eller “söka” lidande kan mötas av misstro och blir stämplade som 

simulanter, vilket medför ett ökat lidande (Eriksson, 2001). Eriksson (2001) menar att 

människor antagligen inte väljer att lida. Hon ser istället det till synes självpåtagna lidandet 

som ett uttryck för ett djupare livslidande. 

 

Lidande är starkt förknippat med smärta och att söka vård. Att inte bli trodd eller få 

adekvat behandling leder till ett dubbelt lidande. Sjuksköterskans attityder och 

förhållningssätt till patienter med smärta är grundläggande för huruvida patientens lidande 

lindras eller ökar (Eriksson, 2001). 

 

Kunskap och attityd som professionellt förhållningssätt 

Sjuksköterskans professionella förhållningssätt grundar sig i kunskapen om omvårdnad 

både patientnära och teoretiskt. I detta ingår att ha en vetenskapligt grundad kunskap och 

att följa etiska regler (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2009). International Council of 

Nurses (ICN) har skrivit en etisk kod för hur sjuksköterskan ska agera i sin profession i 

samhället och på arbetet. En av dessa säger att “sjuksköterskan delar ansvar med samhället 

för att initiera och främja insatser som tillgodoser allmänhetens, och i synnerhet sårbara 

befolkningsgruppers, hälsa och sociala behov” (2012). Att stå upp för de svaga och utsatta. 

En central del i omvårdnaden är att alltid “lindra det lidande som är möjligt att lindra, och 

att inte orsaka patienten lidande” (SSF, 2014). 

 

Omvårdnad bygger på en humanistisk människosyn (Friberg & Öhlén, 2014). Hälso- och 

Sjukvårdslagen (HSL) anger att ”vården ska ges med respekt för alla människors lika värde 

och för den enskilda människans värdighet” (HSL 1982:763 2§). Enligt ICNs etiska kod är 

sjuksköterskans grundläggande ansvarsområden att främja hälsa och förebygga sjukdom, 

samt att återställa hälsa och lindra lidande (SSF, 2012). I Svensk Sjuksköterskeförenings 

“Värdegrund för omvårdnad” står att “en god omvårdnad förutsätter en hållning med 

öppenhet för patienten och det han eller hon förmedlar samt att patientens upplevelse av 

hälsa och ohälsa respekteras.” (2014).  

 

Patientens upplevelse av hälsa är subjektiv och omätbar och förutsätter ett partnerskap med 

sjuksköterskan där ett förtroende utgör basen. Patienten befinner sig i en beroendeställning 

och därmed i underläge på grund av sin situation medan vårdpersonalen är i överläge med 

sin yrkeskunskap, sitt språk och sin yrkesstatus. Personalen är inte alltid medveten om den 

obalans som finns. Men det är ändå varje vårdgivares personliga och professionella ansvar 

att bemöta alla patienter på ett sätt som ger dem lika möjligheter och rättigheter 

(Socialstyrelsen, 2015). När en patient har smärta är det sjuksköterskans roll att utvärdera 

behandlingen. Om patienten till exempel också har substansbrukssyndrom tillkommer 

ytterligare bedömning och värdering där sjuksköterskan måste tänka på hur behandlingen 

påverkar patientens syndrom. Detta sätter denna patientgrupp i risk för ökat lidande 

(Morgan, 2012). 
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Kunskap och attityd är nära sammankopplade och bör inte separeras (McCaffrey & Ferrell, 

1997). Engelskans “attitude” kan på svenska översättas till “förhållningssätt”. Attityd 

betyder ‘lämplighet’, ‘benägenhet’, ‘en process i individens medvetande som bestämmer 

verklig eller möjlig aktivitet i sociala sammanhang’. Allt vi tänker och känner medför 

beredskap att handla, att agera eller reagera (Egidius, u.å.). Enligt Bunkholdt (2012) är 

attityd en organisation av tankar, känslor och beteendebenägenhet, som är knuten till 

värderingar i samhället och som påverkar sättet att umgås med andra. Attityder har effekter 

på en stor del av det dagliga livet i form av hur vi tolkar verkligheten eller vilken typ av 

påverkan vi väljer att utsätta oss för. Fördomar är en negativ attityd till andra människor 

eller grupper av människor som bygger på otillräcklig och ofta direkt felaktig information. 

 

Problemformulering  

Sjuksköterskans attityd till smärta och till patienten har avgörande betydelse när det gäller 

att ge god smärtbehandling eftersom hen tillbringar mest tid med patienter på sjukhus och 

ansvarar för patientens välmående (McCaffrey & Ferrell, 1997; Morgan, 2012). Adekvat 

smärtbehandling är en förutsättning för att bli av med smärta och en underbehandlad 

smärta kan utvecklas till en långvarig smärta (Holl & Carmack, 2015) vilket medför ett 

stort lidande för patienten. För att effektiv kunna ta hand om patienter med smärta måste 

sjuksköterskan ha god kunskap om och attityd till smärta. En strukturerad och 

evidensbaserad smärtbehandling kan därför spara patienten mycket lidande (Dempsey, 

Wojciechowski, McConville & Drain, 2014). Studier har visat på att grundutbildade 

sjuksköterskor saknar tillräcklig kunskap om smärta och smärtbehandling när de kommer 

ut i arbetslivet (McCaffery & Ferrell, 1997). Med denna studie ämnar vi identifiera vilka 

faktorer som påverkar sjuksköterskans kunskap och attityd vid smärtbehandling.  
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SYFTE   

Syftet med denna studie var att undersöka sjuksköterskans kunskap om och attityd till 

smärta. 

 

METOD  

Val av Metod 

Studien var en allmän litteraturöversikt. Arbetet syftade till att hitta och utvärdera de 

undersökningar som utförts på sjuksköterskans kunskap om och attityder till patienter med 

smärta och att samla resultaten metodiskt och noggrant för att vetenskapligt komma fram 

till ett resultat av den kvalitativa och kvantitativa forskning som gjorts. En allmän 

litteraturöversikt innebär en systematisk sökning efter relevant litteratur utifrån syftet och 

redovisar resultat från en mängd studier samt sammanfattar dessa. Inklusions- och 

exklusionskriterier ska finnas preciserade och har kvalitetsgranskning ska göras av 

samtliga studier som uppfyller urvalskriterierna (Rosén, 2012). En litteraturöversikt är en 

metodisk och strukturerad genomgång av den forskning som finns utförd på ämnet sedan 

tidigare. Forskningen utförs genom att noggrant redogöra för vilka artiklar som lästs och av 

dessa vilka som använts i översikten i tabeller och protokoll. På så sätt ska forskningen 

vara möjlig att spåra och upprepa (Polit & Beck, 2012). Även om subjektivitet inte kan bli 

fullkomligt utplånad ens i en litteraturöversikt är det en mer transparent och tydlig metod 

(Polit & Beck, 2012). 

 

Urval  

Både kvalitativ och kvantitativ forskning användes, detta för att den kvantitativa 

forskningen visar på ett mönster medan den kvalitativa forskningen kan komma med 

förklaringar på varför dettaa mönster uppstår. På detta vis kunde de båda metoderna stärka 

varandra (Rosén, 2012). Artiklarna skulle besvara arbetets syfte och vara publicerade i en 

vetenskaplig tidskrift tidigast år 2006, på engelska eller svenska. Artiklarna skulle vara 

peer-rewieved vilket gör att artiklarna som användes är relevanta och pålitliga och kritiskt 

granskade (Rosén, 2012). De framtagna artiklarna i fulltext bedömdes utifrån inklusions- 

och exklusionskriterierna vilket gjorde att flera studier kunde sorteras bort (Rosén, 2012). 

Artiklar som inkluderades i resultatet skulle hålla hög och medelhög kvalitet samt ha 

erhållit ett etisk godkännande. Inklusionskriterier var vuxna patienter (över 18 år) som 

hade smärta och var inneliggande på sjukhus eller långtidsboende. Inkluderade studier var 

utförda i länder där sjukvården har en standard lik den i Sverige. Artiklar som inkluderades 

hade utförts i Europa, USA, Australien samt Israel. 

 

Exklusionskriterier var artiklar som handlar om patienter under 18 år, eftersom skattning 

av smärta och behandling av smärta skiljer sig mellan vuxna och barn (Norrbrink & 

Lundeberg 2010). Typ av smärta specificerades inte och långvarig eller kronisk smärta 

ingick inte i sökningarna. Omvårdnad vid långvarig smärta är i regel specialistvård och 

titlar som innehöll dessa termer lästes inte.  

Författarna läste 50 artiklar som handlade om sjuksköterskans kunskap och attityd vid 

smärtbedömning, smärtbehandling och omvårdnad av patienter med smärta. Av de 50 

granskade artiklarna valdes 15 artiklar ut för djupare granskning. 
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Datainsamling 

Datainsamling genomfördes under Augusti och September 2016. Databassökning 

genomfördes i CINAHL Complete, som är en omvårdnadsinriktad databas, PubMed, som 

innehåller material från hela det biomedicinska området (Henricson, 2012). Universala 

MeSH termer och CINAHL headings användes, detta för att de universala termerna samlar 

omfattande information till övergripande teman (Polit & Beck, 2013). För att 

databassökningen skulle bli så effektiv som möjligt (Forsberg & Wengström, 2016) bokade 

vi in handledning av bibliotikarie för databassökning. Sökbegrepp valdes utifrån syftet. 

Sökningarna utgick ifrån nyckelorden: Pain Management, Pain, Nursing, Attitudes, 

Attitudes of Health Care Personell, Health Knowledge. I enstaka sökningar specificerades 

ursprungsland till ”Sverige” eller ”Skandinavien”. Boolesk sökteknik användes, det vill 

säga att till exempel AND användes vid sökning på flera termer och OR användes för att få 

träff på ett av flera tänkbara ord (Forsberg & Wengström, 2016). Samtliga sökningar med 

sökord och kombinationer finns nedtecknade i söktabell. De artiklar som söktes skulle vara 

peer-review granskade. I Cinahl begränsade vi sökningen till research articles. 

 

Tabell 1. Söktabell. 

Databas 

Datum 

Sökord Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

Cinahl 

Complete 

16.08.24 

Pain management AND Professional 

AND Nursing 

159 4 2 1 

Cinahl 

Complete 

16.08.24 

Nurse AND Attitude AND Pain 830 28 17 6 

PubMed 

16.08.24 

Nurse AND Pain management AND 

Patient AND Difference AND 

Gender 

16 9 4 1 

PubMed 

16.09.09 

Pain assessment AND Nurse AND 

Health knowledge attitude practice 

26 6 3 1 

PubMed 

16.09.09 

Pain management AND Base 

knowledge OR Health knowledge 

attitude practice AND Nurse 

84 20 10 2 

PubMed 

16.09.09 

Pain management AND Base, 

knowledge OR Health knowledge 

attitude practice AND Nurse AND 

Sweden OR Scandinavia 

16 4 2 1 

PubMed 

16.09.09 

Pain management OR Pain treatment 

AND Nursing/care AND Sweden 

125 3 3 2 

PubMed 

16.09.09 

Pain assessment AND Knowledge, 

attitude 

128 7 4 1 

Totalt:     15 
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Dataanalys 

Målet för dataanalys är att tolka fenomenets variationer utifrån människors erfarenheter så 

att forskaren kan komma fram till och beskriva den centrala kärnan (Forsberg & 

Wengström, 2016). Artiklarna i studien valdes för att kunna besvara studiens syfte.  

Vi delade upp artiklarna mellan oss och läste dessa minst en gång. Den information som 

var viktig för studien markerades i texten och diskuterades sedan gemensamt. Artiklarna 

analyserades genom att artiklarnas innehåll delades upp i kategorier med hjälp av en 

egenskapad tabell. Detta för att kunna skapa en integrerad analys av resultatet och för att 

kunna göra en kvantitativ tolkning av innehållet (Forsberg & Wengström, 2016). De 

artiklar som användes i resultat lästes av båda författarna ytterligare en gång. I resultatet 

inkluderades endast artiklar med god och medelkvalitet. De kategorier som fanns som 

gemensam nämnare för flest artiklar valde vi sedan att lyfta fram som de främsta 

faktorerna som påverkar kunskap och attityd. Det samlade materialet finns i resultatmatris 

(Bilaga B). 

 

Forskningsetiska överväganden  

Att tillämpa allmänna etiska insikter på det bestämda område som undersöks är viktig 

inom forskning (Sandman & Kjellström, 2013). Vi har till bästa förmåga hållit oss neutrala 

och utan påverkan av tidigare kunskap. Urvalet av artiklar har gjorts utan att vinklas åt 

något håll. Sökningar och urval till forskningen nedtecknades noggrant och metodiskt, 

detta för att vara transparent och upprepningsbart. Vi har till största förmåga använt en 

vetenskaplig ton genom arbetet, det vill säga faktabaserad och utan förtäckta åsikter. Etiskt 

övervägande har tillämpats vid översättning av varje artikel för att innehåll och betydelse 

inte ska förvanskas eller förändras. Ingen text har förvanskats eller stulits från annan 

författares text och resultatet är inte medvetet vinklat åt något håll. Enligt Forsberg och 

Wengström (2016) behöver en forskningsöversikt inte ha etiskt tillstånd eftersom den 

bygger på tidigare publicerade vetenskapliga artiklar. Däremot inkluderades endast studier 

som fått ett etiskt godkännande. Detta för att vi värnar om personerna som deltagit i den 

forskning vi använt oss av. Forskare ska ta hänsyn till forskningspersonernas intresse, 

autonomi, integritet och vara säker på att inte skada eller utsätta forskningspersonerna för 

oacceptabla risker (Helgesson, 2015). 

Forskningsetik är ett etiskt övervägande som görs inför eller under ett vetenskaplig arbete. 

Detta är för att värna människors grundläggande värden och rättigheten, som är viktig 

inom vetenskapliga studier för att skydda personerna som deltar (Sandman & Kjellström, 

2013). 
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RESULTAT 

I analysen av de artiklar som inkluderades i forskningen framkom fem faktorer som hade 

betydelse för sjuksköterskans kunskap och attityd. Dessa var: Kunskapsnivå, kultur, 

smärtskattning, sjuksköterskans arbetserfarenhet och sjuksköterskans grundutbildning. 

Resultatet grundar sig på 15 artiklar, både kvalitativa (3 st) och kvantitativa (12 st). 

 

Sjuksköterskans grundläggande kunskapsnivå 

Bristen i kunskap om smärtskattning var det främsta fyndet. I ett flertal studier uppgav 

sjuksköterskan att den som bäst bedömer patientens smärtnivå är patienten själv (Gnijidic 

& Hilmer, 2010; McNamara, Harmon & Saunders, 2012; Moceri & Drevdahl, 2014). 

Samtidigt trodde sjuksköterskorna att patienterna i hög grad överrapporterade sin 

smärtnivå (Al-Shaer, Hill & Anderson, 2011; Matthews & Malcom, 2007; McNamara, 

Harmon & Saunders, 2012). I studien av Al-Shaer et al. (2011) uppgav sjuksköterskorna 

att detta gällde för en av tre patienter, när den faktiska andelen är en av tio. 

I en av de inkluderade studierna var sjuksköterskornas övergripande kunskap och attityd 

mot smärta god (Al-shaer, Hill & Andersson, 2011). Men de flesta undersökningar visade 

på ett underkänt betyg (lägre än 80 procent rätt svar) för sjuksköterskornas kunskap och 

attityd (Matthews & Malcom, 2007; Moceri & Drevdahl, 2014; Vickers, Wright & Staines, 

2014; Voshall, Dunn & Shelestak, 2012). I alla studier där “Knowledge and Attitudes 

Survey Regarding Pain” användes uppvisades brister gällande attityder och kunskap om 

medicinering, opioider och smärtbehandling vid substansbrukssyndrom (Al-Shaer, Hill & 

Andersson, 2011; Murnion, Gnijidic & Hilmer, 2010; Matthews & Malcom, 2007; Moceri 

& Drevdahl, 2014; Vickers, Wright & Staines, 2014; Voshall, Dunn & Shelestak, 2012; 

Wilson, 2007). Detta resultat bekräftades även i andra studier (Kjällman, Alm & Norbergh, 

2013). Sjuksköterskor hade en tendens att överskatta risken för andningsdepression och 

beroendeutveckling (Vickers, Wright & Staines, 2014; Al-Shaer, Hill & Anderson, 2011; 

Matthews & Malcom, 2007). Kunskapen om och attityder till smärtbehandling för personer 

med substansbrukssyndrom var också genomgående låg (Murnion, Gnijidic & Hilmer, 

2010; Moceri & Drevdahl, 2014; Vickers, Wright & Staines, 2014). 

 

Kulturens inflytande över smärtbehandlingen 

Ett hinder för god smärtlindring var vårdkulturen, det vill säga den kunskaps- och 

kulturskillnad som finns mellan vårdgivare och vårdtagare. I Larsson och Blomqvists 

(2014) studie beskriver sjuksköterskorna ursprungligen patienters ovilja att ta emot 

omvårdnadsåtgärder och analgetika och patienternas tystnad om sin egen smärta. I slutet av 

studien beskrev sjuksköterskorna istället att det handlar om patientens upplevelse och att 

vårdtagarna inte kan förväntas veta vad som finns i form av smärtlindring. Det är upp till 

sjuksköterskan att erbjuda och berätta om vad som kan göras, inte upp till patienten att 

begära.  

 

Kulturen spelar också en roll i hur ordet smärta tolkas. I studien av Finnström och 

Söderhamn (2006) förklaras skillnaderna mellan svenska sjuksköterskors tolkning av 

smärta och somaliska patienters tolkning av smärta. Genom kulturtolk förklarades att det 

somaliska ordet för smärta inte överrensstämmer med det svenska ordet utan innebär även 

obehag och sjukdom. Därför beskrevs även allergi som en smärtsam upplevelse. Finnström 

och Söderhamn (2006) betonar vikten av medvetenhet om att sjuksköterskans uppmaning 

till patienten att uppge sin smärtnivå eller beskriva sin smärta kan ge bredare svar än 
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förväntat på grund av kulturella och språkliga tolkningar. I studien beskrevs familjen som 

en betydande faktor för smärtlindring. Männen beskrevs som stoiska vid smärta medan 

kvinnorna var mer expressiva i sin smärta. 

 

En annan faktor som påverkade smärtbehandlingens kvalitet var patientens uppförande. 

Flera studier påvisade att en patient som log och skämtade fick lägre doser vid-behov-

analgetika än patienter som grimaserade och var tysta. Även om patienterna uppgivit 

samma smärtnivå utifrån numerisk skala (Matthews, Malcom, 2007; Kjällman, Alm & 

Norbergh, 2013; Murnion, Gnijidic & Hilmer, 2010; Moceri & Drevdahl, 2014). I fallet 

med patienterna med olika beteenden angav också en majoritet av sjuksköterskorna att de 

noterade patientens egen smärtskattning men att de själva angav ett annat värde än 

patienten (Vickers, Wright & Staines, 2014; Moceri & Drevdahl, 2014; McNamara, 

Harmon & Saunders, 2012; Larsson & Blomqvist, 2014; Kjällman, Alm & Norbergh, 

2013; Murnion, Gnijidic & Hilmer, 2010; Wandner et al., 2014). Demografiska faktorer 

påverkade också sjuksköterskans smärtbedömning. I en studie utförd i USA påvisades att 

sjuksköterskor bedömde smärtintensiteten som högre hos manliga, äldre eller afro-

amerikanska personer än hos kvinnor, yngre eller kaukasiska personer. Samma studie 

visade även att sjuksköterskans smärtbedömning skiljde sig mer från patientens egen 

uppgift än läkarens och patientens uppgift gjorde (Wandner et al. 2014). 

 

Sjuksköterskans smärtskattning 

Risker för otillräcklig smärtlindring ökade då det saknades strukturerad smärtskattning. 

McNamara, Harmon och Saunders (2012) konstaterar att även om en del sjuksköterskor 

var medvetna om de olika anledningarna för otillräcklig smärtbehandling så utgick många 

av dem från att patienten inte hade någon smärta om denne inte själv uppgav det. I studien 

av Natan, Ataneli, Admenko och Har Noy (2013) visade det sig att även om 

sjuksköterskorna som deltog i studien hade för avsikt att utföra smärtskattning hos sina 

patienter var det en lägre andel som faktiskt utförde smärtskattningen. Faktorer som 

spelade in i huruvida smärtskattningen utfördes var kunskap och attityd. Hade 

sjuksköterskan en positiv attityd till sin patient var det större sannolikhet att smärtskattning 

utfördes och detsamma gällde för ökad kunskap inom området. Detta bekräftas av Larsson 

och Blomqvist (2014). 

En av de största barriärerna för en förändring i sättet att arbeta med smärtbehandling var 

relationen mellan vårdgivare och vårdtagare. I studien av Nencini, Sarrica, Cancian och 

Contarello (2014) uppgav sjuksköterskorna att de höll en viss distans till sina patienter för 

att kunna upprätthålla sin professionalitet och inte själva drabbas av sin patients smärta. En 

sjuksköterska förklarar det som att hon “håller distansen för att kunna förbli objektiv. Att 

komma närmare skulle skada mig och riskera mitt fokus”. I studien av Larsson och 

Blomqvist utvecklades synen på smärtbehandling från att vara en nästan uteslutande 

farmakologisk behandling till en mer omvårdnadsvetenskaplig behandling. Efter 

interventionen som pågick i fem månader ifrågasattes de riktlinjer som fanns för 

smärtbehandling på avdelningen; Istället för att rutinmässigt använda smärtstillande 

medicin talade forskningspersonerna om vikten av att erbjuda samtal, massage, värme-

kylabehandling och att se de behandlingsåtgärderna som viktiga kompletteringar till 

smärtstillande medicin (Larsson & Blomqvist, 2014). 
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Arbetserfarenhetens betydelse 

Resultaten skiljde sig åt i frågan om huruvida sjuksköterskor med ett längre arbetsliv 

visade på större kunskap, men en avgörande faktor var tid på arbetsplatsen, där 

sjuksköterskor som arbetat mer än 16 år på samma avdelning uppvisade ett signifikant 

högre resultat (Al-shaer, Hill & Andersson, 2011). Signifikanta skillnader fanns också i 

jämförelse mellan grundutbildade sjuksköterskor och specialistutbildade sjuksköterskor 

(Wilson, 2007; Al-shaer, Hill & Andersson, 2011). I studien av Moceri och Drevdahl 

(2014) var det enda området med signifikant skillnad i kunskap omvårdnad av patienter 

med substansbrukssyndrom. I detta fall fanns en större kunskap bland sjuksköterskor med 

längre erfarenhet, högre utbildning och längre tid på arbetsområdet (Moceri & Drevdahl, 

2014). I studien av Voshall, Dunn och Shelestak (2013) angav sjuksköterskorna artiklar, 

möten och böcker som källor för egen fortbildning. Studien fann också signifikanta resultat 

gällande relationen mellan ålder och fortbildning i smärtbehandling, där år inom yrket hade 

en positiv korrelation med ytterligare fortbildning inom smärtbehandling. 

 

Kunskapsutveckling 

Olika resultat angavs gällande effekten av intervention i form av fortbildning för 

personalen. Larsson och Blomqvists (2014) studie med fokusgrupper på en arbetsplats gav 

en positiv utveckling för arbetssättet på avdelningen. McNamara et al.’s (2012)  

intervention med ett utbildningsprogram gav effekt strax efter utbildningen men efter sex 

veckor hade resultatet sjunkit igen. Deras slutsats var att mer regelbunden utbildning 

krävdes för att hålla uppe kunskapen, vilket stämmer överens med Larsson och Blomqvists 

(2014) resultat där studien varade under fem månader. I andra studier kunde ingen 

signifikant skillnad utrönas innan och efter intervention (Schreiber et al., 2014; Matthews 

& Malcom, 2007) . Inte heller i studien av Natan et al. (2013) fanns någon korrelation 

mellan fortbildning och avsikt att byta arbetssätt. 

Den främsta källan för kunskap uppgavs av sjuksköterskorna själva vara 

arbetsplatserfarenhet samt arbetskamrater. Studien av Voshall, Dunn och Shelestak (2013) 

undersökte även sjuksköterskornas egenupplevda nivå av kunskap. Majoriteten av 

sjuksköterskorna angav att de efter grundutbildningen inte känt sig adekvat förberedda för 

smärtbehandling. Studien visade dock att de nyutbildade sjuksköterskorna kände sig mer 

förberedda för smärtbehandling efter grundutbildningen än de äldre sjuksköterskorna 

uppgav att de gjort när de var nya. 
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DISKUSSION  

Resultatdiskussion  

Syftet med vår studie var att undersöka sjuksköterskans kunskap och attityd till smärta. 

Vårt resultat visar att flera kunskapsluckor finns när det kommer till smärta och 

smärtbehandling, vilket stämmer överens med tidigare forskning (McCaffery & Ferrell, 

1997). Betydande faktorer för kunskap och attityd var kunskapsnivå, utbildning, 

arbetslivserfarenhet, smärtskattning och kultur. Resultatet visar också att sjuksköterskor 

efter sin grundutbildning inte känt sig tillräckligt kompetenta i smärtbehandling och 

särskilt vid substansbrukssyndrom (SBS), vilket bekräftar Morgan (2012) som anser att 

denna grupp lider större risk för ökat lidande. Ett intressant fynd var däremot att de 

nyexaminerade sjuksköterskorna känt sig mer förberedda att arbeta med smärta än 

sjuksköterskorna med längre arbetserfarenhet känt sig. Resultatet kan tyda på att 

grundutbildningarna blivit bättre på att inkludera kunskap om smärta och smärtbehandling, 

eller att ju mer sjuksköterskan arbetar och lär sig inser hen hur lite hen kunde i början av 

sitt yrkesliv, vilket skulle förklara svaren från de mer erfarna sjuksköterskorna.  

 

Ett annat fynd var att sjuksköterskorna som fick de högsta poängen för kunskap och attityd 

antingen var nyexaminerade eller hade varit på samma avdelning under många år (>16). En 

anledning till detta kan vara att sjuksköterskor som arbetat ett tag på samma avdelning och 

inte längre har utbildningen lika färskt i minnet börjar se och lära mer av sina kollegor 

vilket resultatet också angav som en av de större källorna till kunskap. De nyexaminerade 

sjuksköterskorna kan ha ett bättre resultat för att de har utbildningen kvar i minnet eller 

också är det även här så att utbildningarna blivit bättre. En ny studie av Ung, Salamonson, 

Hu och Gallego (2016) undersökte studier på vårdpersonals kunskap och attityd mellan år 

1993 och 2014. De fann inget som tydde på att kunskapen blivit bättre. I deras resultat 

precis som i vårt visades kunskapsnivån vara för låg. Vårt resultat visade på att 

de  sjuksköterskor som arbetat längst på avdelningen visade störst kompetens. Detta kan 

vara ett led i att de byggt upp en bred kunskap och erfarenhet. Resultatet visade också att 

de mer erfarna sjuksköterskorna söker sig till fortbildning och uppdaterar sin kunskap i 

högre grad. Resultatet visade på ett positivt samband mellan erfarenhet av patientgruppen 

och en mer positiv attityd till densamme. Det kan också vara en anledning till att de mer 

erfarna sjuksköterskorna fick ett bättre resultat. 

 

Vår studie visar ett statistiskt signifikant samband mellan kurser och kompetens, vilket 

tyder på att deltagande i specialiserade kurser är en annan faktor som bidrar till ökad 

kompetens. Majoriteten av de svarande hade inte deltagit i kurser om smärtbehandling. 

 

En brist inom kompetens hos sjuksköterskorna var kompetensen att mäta och bedöma 

smärta. Detta ligger i linje med tidigare forskning (Holl & Carmack, 2015). Smärtans 

subjektiva natur gör den omöjlig att utvärdera objektivt. Därför måste sjuksköterskan lita 

på den enda angivelse hen kan få, patientens egen uppgift. Vårdpersonalen har alltid ett 

ansvar att inte orsaka lidande genom utebliven vård (SSF, 2014).  

 

Svensk sjuksköterskeförenings “Värdegrund för omvårdnad” beskriver tydligt betydelsen 

av att sjuksköterskan tror på och bekräftar patientens upplevelse med orden; “en god 

omvårdnad förutsätter en hållning med öppenhet för patienten och det han eller hon 

förmedlar samt att patientens upplevelse av hälsa och ohälsa respekteras.” (2014, sid. 17).  
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Kartläggning av patientens smärta utgör grunden för planering och genomförande av en 

adekvat smärtlindring (Daly Quinlan-Colwell, 2009). Vår studie visade på att 

sjuksköterskor ofta litar mer på kliniska tecken och på sin egen uppfattning om patientens 

smärta än på patientens egen angivelse, detta stämmer också överens med övrig forskning 

på ämnet. En förklaring kan finnas i studien av Burns och McIlfatrick (2015) Deras studie 

visade att smärtans komplexitet ett hinder för smärtskattning. Om sjuksköterskorna 

upplevde smärtskattningen som svår att utföra minskade intentionerna att utföra den. 

Sjuksköterskans uppdrag innefattar att möta och lindra lidande (Cassel, 1982). När 

sjuksköterskan inte litar på patientens upplevelse eller väljer att inte utföra smärtskattning 

på grund av att det upplevs besvärligt ökar sjuksköterskans handlingar patientens lidande 

istället för att lindra (Dempsey, Wojciechowski, McConville & Drain, 2014). 

 

Vårt resultat visar på att sjuksköterskor uppskattar när det finns riktlinjer i verksamheten 

för hur smärtskattningen ska utföras och värderas. Sådant stöd bör kompletteras med 

insatser för ökad kunskap enligt en studie av Wøien och Bjørk (2013) som undersökte 

sjuksköterskors upplevelse av standardiserade verktyg . 

 

Sjuksköterskans erfarenheter om smärta påverkar hens syn på andras smärtupplevelse 

(Harper, Ersser & Gobbi, 2007). För att effektivt behandla smärta måste sjuksköterskan 

alltid lita på patientens egen uppgift, även när denna inte verkar stämma överens med 

patientens icke-verbala beteende eller sjuksköterskans egen uppfattning. Att inte tro på 

patientens egen upplevelse av smärta leder till ett ökat lidande. Dels på grund av att 

patientens lidande inte bekräftas (SSF, 2014) och dels för att det leder till en smärtlindring 

som inte svarar mot patientens upplevelse. Ett lidande som uppstår på grund av vården 

(Cassel, 1982).  

Flera resultat handlade om substansbrukssyndrom (SBS). Substansbrukssyndrom är när en 

person missbrukar eller är beroende av droger (APA, 2013). En stor okunskap verkar 

finnas när det kommer till SBS vilket sätter dessa patienter i riskzonen för otillräcklig 

smärtlindring. Något som medför ett dubbelt lidande för denna patientgrupp. 

 

Precis som upplevelsen av smärta påverkas av vilken kultur en människa befinner sig i 

(Norrbrink & Lundeberg, 2010; Cassel, 1982; Oware-Gyekye, 2008) påverkas även 

smärtbehandlingen av kulturen som sjuksköterskan befinner sig i (Curry Narayan, 2010). 

Det finns stora kulturella skillnader i hur en människa upplever och uttrycker smärta. Om 

detta beteendemönster inte är bekant för sjuksköterskan riskerar omvårdnaden att bli 

otillräcklig (Curry Narayan, 2010). Vårt resultat synliggjorde betydelsen av kulturell 

kompetens hos sjuksköterskan och medvetenhet om den egna vårdkulturen. Genom 

intervention blev sjuksköterskorna medvetna om att patienterna inte själva kan begära 

åtgärder utan att veta vad som finns tillgängligt. Synen på smärtbehandling hos 

vårdpersonalen förflyttades också från en huvudsakligen farmakologisk åtgärd till en 

omvårdnadsåtgärd. Sjuksköterskorna upplevde en större stolthet och betydelse för sin egen 

del i smärtbehandlingen än tidigare. Smärtans komplexitet gör det omöjligt att behandla 

endast farmakologiskt. Av smärtans tre komponenter är det främst den sensoriska 

komponenten som de farmakologiska preparaten behandlar. För den kognitiva och den 

affektiva komponenten är omvårdnaden en förutsättning för lindring. Sjuksköterskan måste 

ta ett ansvar för att alla dessa komponenter blir tillgodosedda (Norrbrink & Lundeberg, 

2010). Människor med smärta uppger sig lida i högre grad när de inte känner att de har 

någon kontroll eller när orsaken är okänd (Cassel, 1982). Sjuksköterskans insatser i 

smärtbehandlingen blir då en uppenbar förutsättning för en god vård. Sjuksköterskans 

arbete ökar förståelsen och respekten för patientens smärtupplevelse och leder till 
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målinriktade åtgärder för att lindra smärtan (Suha, Mohammad, Nahla & Mohammed, 

2014). 

 

Vårt resultat belyser vikten av medvetenhet om att smärta inte tolkas likadant på alla språk 

och i alla kulturer. Eftersom smärta innefattar en psykologisk, social och andlig dimension 

såväl som en fysisk har kulturen ett stort inflytande över hur människor upplever och 

reagerar på smärta (Curry Narayan, 2010). Resultatet visar att kulturen påverkar genom 

förväntningar och normer för hur smärta uttrycks. Män skulle vara stoiska och uthärda sin 

smärta medan kvinnor kunde vara mer expressiva och gråta och skrika. För sjuksköterskan 

är det av betydelse att inte bara vara medveten om den kultur hens patient befinner sig 

inom utan även sin egen kultur och sina egna förväntningar på hur smärta ger sig uttryck 

(Curry Narayan, 2010). 

 

Människans rätt till god omvårdnad riskeras när sjuksköterskan litar mer på sin egen 

erfarenhet och bedömning än på patientens egen upplevelse (Daly Quinalan-Colwell, 

2009). Genom att bortse från egna värderingar och istället lyssna och tro på patienten 

skapar sjuksköterskan ett professionellt förhållningssätt till patienten och dess behandling. 

Den vårdvetenskapliga kunskapen handlar om att finna varje patients unika behov i 

förhållande till hälsa och lidande och att vårdaren låter sitt huvud, hjärta och hand 

samspela för att kunna ge ett värdigt och kreativt vårdande (Arman, 2015). “Vårdandets 

primära uppgift är att hjälpa människan att leva trots lidande och sjukdom och att med alla 

medel lindra lidande” (Eriksson, 2001, sid 102). En kunskapsbaserad smärtbehandling 

innebär en effektiv smärtlindring och minskar inte bara fysiskt obehag utan främjar 

dessutom tidig mobilisering, kortare vårdtider och minskade sjukvårdskostnader (Oware-

Gyekye, 2008). 

 

Metoddiskussion 

Studien är en allmän litteraturöversikt. Litteraturöversikt är ett bra sätt att få en överblick 

på ett stort studiematerial. En systematisk litteraturöversikt inkluderar en stor mängd 

forskning och kan på så sätt ge en bred förståelse för ämnet. Denna litteraturöversikt har 

emellertid använt en begränsad mängd studier och kan inte anses lika generaliserbar. 

Datamängden begränsades utifrån tiden som fanns att utföra studien på. För att kunna göra 

en ordentlig analys av studierna fick antalet minskas. Ett försök att upprepa studien utifrån 

samma syfte och urval skulle dock troligen generera samma resultat. Två svagheter med 

allmän litteraturöversikt är att författarna kan välja ut enbart de studier som stödjer 

författarnas egna åsikter och att de ofta bygger på studier som författaren känner till 

(Kjellström, 2012). Vi har förhållit oss till denna risk genom att tydligt nedteckna vilka 

sökningar som utförts och vilka urvalskriterier som använts. Eftersom studiens syfte endast 

är att undersöka kunskap och attityd hos sjuksköterskor drivs ingen tes som kunde påverka 

resultatet.  

 

En kvantitativ eller kvalitativ undersökning hade varit svår att genomföra på den korta tid 

som fanns och med ett så stort forskningsområde. Intervjuer eller enkäter riskerar att vara 

bias oavsett vem som tillfrågats eftersom smärtupplevelse och attityder är både subjektivt 

och omedvetet. Däremot riskerar en allmän litteraturöversikt att få ett selektivt urval då 

mängden lästa artiklar måste begränsas (Forsberg & Wengström, 2016). 

Studiens ursprungliga syfte var att undersöka sjuksköterskans kunskap och attityd vid 

omvårdnad av smärta hos patienter med substansbrukssyndrom. Detta syfte ansågs dock 

för smalt i diskussion med handledare och breddades därför till att allmänt röra 
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professionellt förhållningssätt vid smärtbehandling och senare “Sjuksköterskans kunskap 

och attityd till smärta”. En del termer och studier som ingått i våra sökningar föll därför 

bort när syftet förändrades. Ingen definition gjordes för typ av smärta men urvalet gjordes 

främst för akut smärta. För kvalitetsbedömning av artiklarna utifrån vetenskaplig 

klassificering användes Sophiahemmets modifierade bedömningsunderlag (Bilaga A) av 

Berg et al. (1999) och Willman et al. (2011) detta gör det möjligt att på ett metodisk sätt 

bedöma kvalitet och tillförlitlighet hos artiklarna som inkluderades i studien. 

 

Studier från Sverige eller norden var svåra att finna och därför utökades det geografiska 

området för forskningen till länder som liknade svensk standard för sjukvården. Detta är 

vanskligt då skillnader på sjukhusens standard kan skilja sig mer inom länder än mellan 

länder. Det författarna räknar som svensk standard innebär liknande ekonomiska 

förutsättningar, liknande kultur och liknande utbildningsnivåer för personal. Att begränsa 

länderna utifrån kultur med denna definition kan bidra till minskad generaliserbarhet. 

Framförallt finns stora skillnader gällande sjuksköterskeutbildningarna. En del länder har 

sjuksköterskor som har högskoleutbildning medan andra har yrkesutbildning. I USA finns 

båda dessa på sjukhusen. Att generalisera sjuksköterskeutbildningarna är därför 

problematiskt. Dock har vi jämfört den svenska utbildningen mer med de utbildningar som 

har högskoleexamen, bachelor’s degree.  

De inkluderade artiklarna är framförallt gjorda utifrån sjuksköterskans perspektiv. Dock 

ingår artiklar som är från både sjuksköterskans och patienternas perspektiv. Det flesta 

studier syftar till att studera sjuksköterskan men alla artiklar som används avhandlar inte 

sjuksköterskans kunskap specifikt utan talar exempelvis om vårdpersonal. Dessa studier 

har dock särskiljt olika arbetsgrupper och vårt resultat har endast utgått ifrån 

sjuksköterskan. 

 

Flera av studierna som granskats har använt samma formulär, utvecklad av Ferrell och 

McCaffery (2014). Detta verktyg utvecklades 1987 och har sedan använts flitigt. 

Formuläret har uppdaterats för att stämma med modern forskning och har hög reliabilitet, 

det vill säga tillförlitlighet. Resultaten har mellan de olika studierna skiljts åt ytterst lite, 

trots bred geografisk och demografisk spridning. Resultatet kan därför anses 

generaliserbart på sjuksköterskor med liknande förutsättningar.  

 

En av studierna som inkluderades handlade om administrering av opioider och barriärer för 

effektiv användning. Studien handlade även om smärtbehandling i stort och inte bara 

farmakologi. Kunskap om läkemedlen är också en viktig faktor för sjuksköterskans 

kunskap vid smärtbehandling då hen är den som administrerar och utvärderar läkemedel. 

Artikeln söktes genom ovannämnda söktermer och ansågs svara på syftet. Därför har 

studien inkluderats. Studien av Finnström och Söderhamn (2006) handlar om kulturella 

skillnader i synen på smärta utifrån ett patientperspektiv. Efter samtal med handledare 

inkluderades studien ändå då den riktar sig till sjuksköterskor och belyser betydelsen av 

kulturell kompetens hos sjuksköterskan. Forskningen utfördes 2002-2003 men 

publicerades 2007. Studien handlar dock om kultur och språk vilket inte förändras i samma 

takt som naturvetenskapliga rön. Därför ansågs studien fortsatt aktuell. Urvalsgruppen i 

studien var liten vilket påverkar generaliserbarheten. Det kan inte uteslutas att samma 

studie gjord på andra, eller fler, forskningspersoner hade genererat ett annat resultat. 

Språk- och tolkningsskillnaderna mellan svenska och somaliska förutsätter vi dock är 

desamma och denna del kan därför generaliseras. Även studien av Larsson och Blomqvist 

(2014) hade ett väldigt litet urval av forskningspersoner vilket påverkar 

generaliserbarheten. Studien är en interventionsstudie med djupintervjuer om 60-90 
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minuter under en period på fem månader och studiens duration gav den tyngd som 

saknades i urvalsgruppen. Med andra forskningspersoner hade ett annat resultat kunnat 

framträda, vi antar däremot att graden av förändring i attityd hade varit liknande. 

 

Vi besatt ingen tidigare erfarenhet av vetenskaplig metod och vetenskapligt skrivande. 

Detta var en begränsning under studiens process. Vår ambition var att göra en studie som 

kunde upprepas utan större skillnader. Vår artikelsökning saknade dock en fullständig 

struktur. Ingen rutin fanns för att nedteckna vilka artiklar som var inkluderade ifrån de 

olika sökningarna och upprepningar misslyckades därför. Sökningar som inte kunde spåras 

lämnades tomma i söktabellen. Några sökningar fick upprepas för att de inte fanns korrekt 

antecknade. Sökresultaten var också olika beroende på var de utfördes. Sökningar på 

Karolinska Institutets databas gav fler tillgängliga artiklar än sökningar som utfördes från 

Sophiahemmet Högskolas databas. Utöver inklusionskriterierna som fastställdes gjordes ett 

omedvetet urval utifrån tillgänglighet. Artiklar som motsvarade syftet valdes bort om 

abstract inte fanns tillgängligt och ibland om de inte fanns tillgängliga kostnadsfritt.  

Sökningen gjordes på databaserna PubMed och Cinhahl Complete som vi var bekanta med 

sedan tidigare, att enbart använda två databaser ledde till färre träffar och få artiklar som 

motsvarade syftet. Sökningar i till exempel databasen PsychInfo hade kunnat leda till fler 

relevanta artiklar angående attityd och lidande. Vid datasökning användes boolesk 

sökteknik, exempelvis användes AND vid sökning på flera termer och OR användes för att 

få träff på ett av flera tänkbara ord och ger ett bredare resultat, detta gjorde för att söka 

efter artiklar som besvarade syftet (Forsberg & Wengström, 2016). Sökningarna utgick 

ifrån stora generella ord som pain och attitude vilket motsvarade studiens syfte. Många 

passande artiklar kanske faller bort då de inte är taggade på våra sökord, men vi upplever 

ändå att sökorden var relevanta. 

 

Våra olika språkkunskaper bidrog till att artiklarna inte kunde delas upp jämnt. Den av oss 

som var mest bekväm med engelska läste fler artiklar i urvalet och sedan lästes alla 

inkluderade artiklar av båda författarna. Även textskrivandet blev ojämnt då den av oss 

som hade svenska som modersmål tog större ansvar för textens stringens och 

formuleringar. Detta system bidrar till en jämnare och mer stringent text men det finns risk 

att bådas röster inte finns med i samma utsträckning. Även om endast en författare ansvarat 

för textens utformning har båda författarna deltagit i formuleringen av texten. 

Arbetsfördelningen har baserats utifrån att arbetsbelastningen skulle vara densamme för 

båda medförfattarna. 

 

 

Slutsats   

Vårt resultat tyder på att grundutbildningen inte ger tillräcklig kunskap för sjuksköterskan 

att i sitt arbete behandla smärta. I sjuksköterskans kunskapsbehov om smärta ingår 

kulturell kompetens och hur smärtskattning bäst används. Arbetserfarenhet leder till bättre 

kunskap och smärtbehandling men insatser behövs för att öka sjuksköterskans kunskap och 

förståelse för patienter med smärta och lidande. 

 

Fortsatta studier  

Mycket forskning finns på ämnet sjuksköterskans kunskap och attityd vid 

smärtbehandling. Engagemanget behöver flyttas från att undersöka sjuksköterskans 

kunskap och attityd till att förstärka sjuksköterskans kunskap och attityd genom mer 
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utbildning om smärta i sjuksköterskeutbildningen. Fortsatta studier skulle behöva inriktas 

på att undersöka förbättringsåtgärder när det kommer till kunskap och attityd till smärta. 

Både i grundutbildningen och i fortsatt kompetensutbildning i arbetslivet.  

Ett annat område att studera ytterligare kan vara hur det bäst skapas en systematisk 

smärtbehandling i klinik, till exempel genom att implementera smärtskattning som en sjätte 

vitalparameter (Holl & Carmack, 2015). Ytterligare ett intressant forskningsområde kan 

vara kulturens påverkan på smärtupplevelsen. I en allt mer globaliserad värld krävs stor 

kulturell kompetens på sjukhus i mötet med andra kulturer. Hur smärta tolkas, beskrivs och 

manifesteras i olika kulturella samanhang samt hur olika kulturer vill att smärtan ska 

behandlas är viktig kunskap för sjuksköterskans arbete. 

 

Klinisk tillämpbarhet   

Resultatet visar att sjuksköterskor inte har tillräcklig kunskap om smärtbehandling. När 

sjuksköterskan litar mer på sig egen erfarenhet och bedömning än på patientens egen 

upplevelse så riskeras patientens rätt till god omvårdnad och en god smärtbehandling. En 

kunskapsbaserad smärtbehandling innebär en effektiv smärtlindring och minskar inte bara 

fysiskt obehag utan främjar dessutom tidig mobilisering, kortare vårdtider och minskade 

sjukvårdskostnader. 

 

Med detta hoppas vi att den nya kunskapen ska leda till åtgärder i praktiken för att 

förstärka kunskapen om smärta och därmed en förbättrad smärtbehandling. Resultatet i 

studien är också viktigt i planeringen av sjuksköterskeutbildningen. 

 

 

 

 



18 

 

REFERENSER 

 

Artiklar som ingår i resultatet är markerade med *.  

 

Almås, H., Stubberud, D-G. & Grønseth, R. (Red.) (2006). Klinisk omvårdnad del 1 

Stockholm: Liber. 

 

*Al-Shaer, D., Hill, P.D. & Anderson, M.A. (2011).  Nurses’ Knowledge and Attitudes 

Regarding Pain Assessment and Intervention. Medsurg Nursing 20(1), 7-11. PMID: 

21446289 

 

APA. American Psycology Association (2013)., Substance-Related and Addictive 

Disorders., Hämtad från: 

http://www.dsm5.org/Documents/Substance%20Use%20Disorder%20Fact%20Sheet.pdf 

 

Alzghoul, B. & Abdullah, N.A. (2015). Pain management practices by nurses: An 

application of the knowledge, attitude and practices (KAP) model. Global Journal of 

Health Science. 8(6), 154-160. Doi: 10.5539/gjhs.v8n6p154 

 

Arman, M., Dahlberg. K. & Ekebergh, M. (red.) (2015). Människans hälsa och lidande: 

Teoretiska grunder för vårdande. Stockholm: Liber AB 

 

Berg, A., Dencker, K. &, Skärsäter, I. (1999). Evidensbaserad omvårdnad: Vid behandling 

av personer med depressionssjukdomar (Evidensbaserad omvårdnad,1999:3). Stockholm: 

SBU, SFF. 

 

Bernfort, L., Gerdle, B., Rahmqvist, M., Husberg, M. & Levin, L.Å. (2015) Severity of 

chronic pain in an elderly population in Sweden - inpact on costs and quality of life. Pain 

156(3), 521-527. Doi: 10.1097/01.j.pain.0000460336.31600.01 

 

Breivik, H., Collett, B., Ventafridda, V., Cohen, R. & Gallacher, D. (2006). Survey of 

chronic pain in Europe: Prevalence, impact on daily life, and treatment.  European Journal 

of Pain, 10(4), 287–333. Doi: 10.1016/j.ejpain.2005.06.009 

 

Breivik, H., Borchgrevink, P.C., Allen, S. M., Rosseland, L. A., Romundstad, L., Breivik 

Hals, E.K., Kvarstein, G. & Stubhaug, A. (2008). Assessment of pain. British Journal of 

Anaesthesia 101(1), 17–24. Doi: 10.1093/bja/aen103 

Breivik, H., Eisenberg, E. & O’Brien, T. (2013). BMC Public Health 13, 1-14. Doi: 

10.1186/1471-2458-13-1229. 

 

Breivik, H. (2014). A high-quality RCT documents that elderly with dementia, the most 

neglected pain patients, have effective and safe pain relief from paracetamol alone or with 

buprenorphine patch. European Journal of Pain 18(10), 1363–1364. Doi: 10.1002/ejp.558. 

 

*Bridin, Gnijidic & Hilmer, (2010). Prescription and administration of opiods to hospital 

in-patients, and barriers to effective use. Pain Medicine 11(1),  58-66. Doi: 10.1111/j.1526-

4637.2009.00747.x 



19 

 

 

Bunkholdt, V. (2012). Psykologi: En introduktion för sjuksköterskor, socialarbetare och 

övrig vårdpersonal. Lund: Studentlitteratur. 

 

Burns, M. & McIlfatrick, S. (2015). Nurses' knowledge and attitudes towards pain 

assessment for people with dementia in a nursing home setting. International Journal of 

Palliative Nursing 21(10), 479-87. Doi: 10.12968/ijpn.2015.21.10.479. 

 

Cassel, E. J. (1982). The nature of suffering and the goals of medicine. New England 

Journal of Medicine. 306(11), 639-45. PMID: 7057823 

 

Curry Narayan, M. (2010). Culture’s Effects on Pain Assessment and Management. 

American Journal of Nursing, 110(4), 38-47. Doi: 10.1097/01.NAJ.0000370157.33223.6d 

 

Daly Quinlan-Colwell, A. (2009). Journal of Holistic Nursing, 27(3), 177-182. Doi: 

10.1177/0898010109332758  

 

Dempsey, C., Wojciechowski, S., McConville, E. & Drain, M. (2014). Reducing patient 

suffering through compassionate connected care. Journal of Nursing Administration, 

44(10), 517-524. Doi: 10.1097/NNA.0000000000000110 

 

Edberg, A.-K. & Wijk, H. (Red.). (2009). Omvårdnadens grunder: Hälsa och ohälsa (1. 

uppl.). Lund: Studentlitteratur. sid. 436 

 

Egidius, H. Psykologilexikon. Natur & Kultur. Hämtad den 4 maj från: 

http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=attityd 

 

Eriksson, K. (1992). The alleviation of suffering: The idea of caring. Scandinavian Journal 

of Caring Science, 6(2), 119-123. Doi: 10.1111/j.1471-6712.1992.tb00134.x 

 

Eriksson, K. (2001). Den lidande människan. Trelleborg: Liber 

 

Ferrell, B. & McCaffery, M, 2014. Knowledge and Attitudes Survey Regarding Pain. 

Hämtad från: http://prc.coh.org/Knowldege%20%20&%20Attitude%20Survey%207-

14%20(1).pdf 

 

Francis, L. & Fitzpatrick, J. (2013). Postoperative pain: Nurses’ knowledge and patiens’ 

experiences. Pain Management Nursing, 14(4), 351-357. Doi: 10.1016/g.pmn.2012.05.002 

 

*Finnström, B. & Söderhamn, O. (2006). Conceptions of pain among Somali women. 

Journal of Advanced Nursing, 54(4), 418-25. Doi:10.1111/j.1365-2648.2006.03838.x 

 

Forsberg, C. & Wenström, Y. (2008). Att göra systematisk litteraturstudie: Värdering, 

analys och presentation av omvårdnadsforskning. Stockholm: Natur och Kultur. 

 

Folkhälsomyndigheten (2014). National Report - Narkotikasituationen i Sverige. 

Stockholm: Folkhälsomyndigheten ℅ Strömberg 

 

Friberg, F. & Öhlen, J. (Red.) (2014). Omvårdnadens grunder: Perspektiv och 

förhållningssätt. (2:a upplagan). Lund: Studentlitteratur 



20 

 

 

Harper, P., Ersser, S. & Gobbi, M. (2007). How military nurses rationalize their 

postoperative pain assessment decisions. Journal of Advanced Nursing, 59(6), 601-611. 

Doi: 10.1111/j.1365-2648.2007.04369.x  

 

Helgesson, G. (2015). Forskningsetik (2:a uppl.). Lund: Studentlitteratur 

 

Hellquist, E. (1922) Svensk etymologisk ordbok. Lund: Gleerups förlag 

 

Holl, R.M. & Carmack, J. (2015). Complexity of pain, nurse’s knowledge, and treatment 

options. Holististic Nursing Practice, 29(6), 377–380. Doi: 

10.1097/HNP.0000000000000114 

 

Hoy, D., Bain, CH., Williams, G., March, L., Brooks, P., Blyth, F., ... Buchbinder, R. 

(2012). A systematic review of the global prevalence of low Back Pain. Arthritis & 

Rhematism, 64(6), 2028–2037. Doi: 10.1002/art.34347 

 

International Association for the Study of Pain (1994). IASP Taxonomy Part III: Pain 

Terms, A Current List with Definitions and Notes on Usage. Hämtad den 2 maj 2016 från: 

http://www.iasp-pain.org/Taxonomy?navItemNumber=576#Pain  

 

Kjellström, S. (2012) Vetenskaplig Teori och Metod: från ide till examination inom 

omvårdnad. Studentlitteratur AB 

 

*Kjällman Alm, A. & Norbergh, K-G. (2013). Nurses’ Opinions of Pain and the Assessed 

Need for Pain Medication for the Elderly. Pain Management Nursing, 14(2), 31-38. 

doi:10.1016/j.pmn.2010.07.007 

 

*Larsson, H. & Blomqvist, K. (2014). From a diagnostic and particular approach to a 

person-centred approach: a development project. Journal of Clinical Nursing, 24(3-4), 

465–474. Doi: 10.1111/jocn.12628 

 

Lindholm, L. & Eriksson, K. (1993). To understand and alleviate suffering in a 

caringculture. Journal of Advanced Nursing, 18(9), 1354-1361. PMID: 8258592 

 

Linton, S. J. (2013). Att förstå patienter med smärta. Lund: Studentlitteratur 

 

Manwere, A., Chipfuwa, T., Mukwamba,M. & Chironda, G. (2015). Knowledge and 

Attudes of Registered Nurses towards Pain Management of Adult Medical Patents: A Case 

of Bindura Hospital. Health Science Journal, 9(4-3), 215-219. Doi:10.7417/CT.2013.1551 

 

*Matthews, E. & Malcom, C. ( 2007). Nurses' knowledge and attitudes in pain 

management practice. British Journal of Nursing, 16(3), 174-179. Doi: 

10.12968/bjon.2007.16.3.22972 

 

McCaffery, M. , & Ferrell, B. R. (1997). Nurses’ knowledge of pain assessment and 

management: How much progress have we made? Journal of Pain and Symptom 

Management, 14(3), 175–188. PMID: 9291704 

 



21 

 

*McNamara, M.,Harmon, D.& Saunders,J.(2012).Effect of education on knowledge skills 

and attitudes around pain. British Journal of Nursing, 21(16), 958-964. Doi: 

10.12968/bjon.2012.21.16.958 

 

*Moceri, JT. & Drevdahl, DJ. (2014). Nurses´ knowledge and attitudes toward pain in the 

emergency department. Journal of Emergency Nursing, 40(1),  6-12. doi: 

10.1016/j.jen.2012.04.014 

 

Morgan, B-D. (2012). Nursing Attitudes Toward Patients with Substance Use Disorders in 

Pain. Pain Management Nursing, 15(1), 165-175. Doi: 10.1016/j.pmn.2012.08.004 

 

*Natan, B.M., Atanelli, M., Admenko, M. & Har  Noy, R. (2013). Nurse assessment of 

residents’ pain in a long-term care facility. International Nursing Review, 60(2): 251-257. 

doi: 10.1111/inr.12006 

 

Naalsund Andreassen, T., Klepstad, P., Davies, A., Bjordal, K., Lundström, S., Kaasa, S. & 

Dale, O. (2010). Influences on the pharmacokinetics of oxycondone: a multi-centre cross-

sectional study in 439 adult cancer patients. European Journal of Clinical Pharmacology, 

67(5), 493-506. Doi: 10.1007/s00228-010-0948-5.  

 

*Nencini, Sarrica, Cancian & Contarello. (2014). Pain as social representation: a study 

with Italian health professionals involved in the ‘Hospital and District without 

Pain’project. Health Promotion International, 30(4),  919-927. 

Doi:10.1093/heapro/dau027 

 

Norrbrink & Lundeberg(2010). Om smärta: ett fysiologiskt perspektiv. Lund: 

Studentlitteratur AB 

Oliver, J., Coggins, C., Compton, P., Hagan, S., Matteliano, D., Stanton, M… Turner, 

H.N.  (2012) American Society for Pain Management Nursing Position Statement: Pain 

Management in Patients with Substance Use Disorders. Pain Management Nursing, 13(3), 

169–183. Doi:10.1016/j.pmn.2012.07.001. 

 

Oware-Gyekye, F. (2008). Pain management: The role of the Nurse. West african journal 

of nursing, 19(1) 50-54.  

 

Polit, D. & Beck, C. (2012) Nursing research: Generating and assessing evidence for 

nursing practice (9:uppl). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins 

 

Rosén, M. (2012) Vetenskaplig Teori och Metod: från ide till examination inom 

omvårdnad. Studentlitteratur AB 

 

Sandman, L., & Kjellström, S. (2013). Etikboken: Etik för vårdande yrken. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Schickedanz, L. ( 2001). Nursing principles of pain management. Texas Nursing, 75(4): 1-

12. Hämtad från: http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=10&sid=0421a495-

ef12-419e-aa98-

7c631db65caf%40sessionmgr4007&hid=4112&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d

%3d#AN=107044267&db=ccm 



22 

 

 

Socialstyrelsen (2015). Att mötas i Hälso- och sjukvården: Ett utbildningsmaterial för 

reflektion om bemötande och jämlika villkor. Stockholm: Socialstyrelsen. Hämtad från: 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19620/2015-1-5.pdf 

 

*Schreiber, JA., Cantrell, D., Moe, K.A., Hench, J., McKinney, E., Lewis, C.P., Weir, A. 

& Brockopp, D. (2014). Improving Knowledge, Assessment, and Attitudes Related to Pain 

Management: Evaluation of an Intervention. Pain Management Nursing, 15(2), 474-481. 

Doi:10.1016/j.pmn.2012.12.006 

 

SSF. Svensk Sjuksköterskeförening (2014). Värdegrund för omvårdnad. Hämtad den 1 

maj 2016 från: 

https://shh.pingpong.se/courseId/69303/node.do?id=36914282&ts=1424432900472&u=-

720916378 

 

SFF. Svensk Sjuksköterskeförening (2009). Sjuksköterskans profession. Hämtad från: 

http://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-

svensk-sjukskoterskeforening/ssf-om-

publikationer/om.sjukskoterskans.profession_webb.pdf  

 

SSF. Svensk Sjuksköterskeförening (2005). ICN’s etiska kod för sjuksköterskor. Hämtad 

den 2 maj från: https://www.vardforbundet.se/Documents/Trycksaker%20-

%20egna/Nationella/Foldrar%20Broschyrer/ICNs%20etiska%20kod%20for%20sjukskoter

skor_0711.pdf  

 

Suha O., Mohammad A.Q., Nahla A.A. & Mohammed, F.A.H. (2014). Knowledge and 

Attitudes about Pain Management: A Comparison of Oncology and Non-Oncology 

Jordanian Nurses. Nursing and Health, 2(4), 73 - 80. Doi: 10.13189/nh.2014.020401 

 

Ung, A., Salamonson, Y., Hu, W. & GAllego, G. (2016). Assesing knowledge, perceptions 

and attitudes to pain management among medical and nursing students: a review of the 

literature. British Journal of Pain 10(1), 8-21. Doi: 10.1177/2049463715583142 

 

*Vickers, N.m Wright, S. & Staines, A. ( 2014). Surgical nurses in teaching hospitals in 

Ireland: Understanding pain. British Journal of Nursing, 23(17), 924-929. 

Doi:10.1016/j.pmn.2014.05.007 

 

*Voshall, B., Dunn, K.S. & Shelestak, D. (2013). Knowledge and attitudes of pain 

managementt among nursing faculty. Pain Management Nursing, 14(4), 226-235. 

Doi:10.1016/j.pmn.2012.02.001 

 

*Wandner, L., Heft, M., Lok, B., Hirsch, A., George, S. Horgas, A., Atchinson, J., Torres, 

C. & Robinson, M. (2013). The impact of patients’ gender, race, and age on health care 

professionals’ pain management decisions: An online survey using virtual human 

technology. International Journal of Nursing Studies, 51(5), 726–733. 

Doi:10.1016/j.ijnurstu.2013.09.011 

 

Willman, A., Stoltz, P., &  Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad: En bro 

mellan forskning och klinisk verksamhet (3:e uppl.).  Lund: Studentlitteratur. (Valda delar). 

 



23 

 

*Wilson, B. (2007). Nurses’ knowledge of pain. Journal of Clinical Nursing, 16(6), 1012–

1020. Doi: 10.1111/j.1365-2702.2006.01692.x 

 

Woolf, C. J. & Chong, M-S. (1993). Preemptive Analgesia-Treating Postoperative Pain by 

Preventing the Establishment of Central Sensitization. Anesthesia & Analgesia 77(2), 362-

379. PMID: 8346839 

 

Wøien, H. & Bjørk, I.T. (2013). Intensive care pain treatment and sedation: Nurses’ 

experiences of the conflict between clinical judgement and standardised care: An 

explorative study. Intensive and Critical Care Nursing 29(3), 128—136. Doi: 

10.1016/j.iccn.2012.11.003



I 

 

 

             BILAGA  A               

 

Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad 

utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet.  

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 

patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled 

trial ( CCT) är prospektiv och innebär jämförelse 

mellan kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. Är inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men 

utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagre och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 

material som relateras till något som redan har 

inträffat, exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning 

där avsikten är att studera fenomen eller tolka 

mening, upplevelser och erfarenheter utifrån de 

utforskades perspektiv. Avvsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga strukturer 

(teorier och modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat 

urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för otillräckligt 

beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 
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BILAGA B 

 

Författare 
År  

Land  

Titel Syfte Metod  Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Al-Shaer, D., 

Hill, P.D. & 

Anderson, M.A. 

2011. USA 

Nurses’ Knowledge 

and Attitudes 

Regarding Pain 

Assessment and 

Intervention  

Undersökning av sjuksköterskans 

kunskap och bedömningar 

gällande smärta på 

vårdavdelningar 

Design: Icke-experimentell 

deskriptiv design 
Urval: 129 sjuksköterskor 

från 10 olika avdelningar på 

ett storstadssjukhus 
Datainsamling: Modifierad 

NKAS. 
Analys: SPSS version 14.0. 

Signifikans p<0.05. 

n= 129 Medelpoäng hos sjuksköterskorna var 

25,9 av 32 möjliga (SD=2.5). 

Sjuksköterskor som arbetat 16 år eller mer 

hade en signifikant högre nivå än 

sjuksköterskor som arbetat 1-5 år. 

Sjuksköterskor från onkologisk- och 

lungmedicinsk avdelning hade de högsta 

poängen och utmärktes främst på den 

farmakologiska kunskapen.  

P 
I 

Bridin, Gnijidic 

& Hilmer, 2010. 

Australia 

Prescription and 

administration of 

opioids to hospital 

in-patients, and 

barriers to effective 

use 

Beskriva förskrivning och 

administrering av opioider på 

utblidningssjukhus samt barriärer 

för effektiv opioidanvänding. 

Design: prospektiv, 

deskriptiv intersektionell 

studie 
Urval: intersektionellt urval 

av vuxna patienter förskrivna 

opioider och sjuksköterskor 

(106) samt läkare (66) på 

avdelning.  
Datainsamling: 

Patientjournaler och 

anteckningar, intervjuer och 

semi-strukturerad enkät.  

Analys: SPSS 14.0 och 

kvantitativ analys genom 

deskriptiv statistik 

n= 362 Sjuksköterskor var mer benägna att 

anpassa smärtbehandlingen utifrån 

patientens beteende än utifrån patientens 

egna smärtskattning. Barriärer till effektiv 

smärtlindring var kunskapsbrist och 

tidsbrist samt bristande kommunikation 

med läkare. 

P 
I 

Matris över inkluderade artiklar 
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
 



III 

 

Författare 
År  

Land  

Titel Syfte Metod  Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Finnström, B. & 

Söderhamn, O. 

2006. Sverige 

Conceptions of pain 

among somali 

women 

Studera synen på smärta, utifrån 

flera perspektiv, hos somaliska 

kvinnor bosatta i Sverige, för att 

öka den kulturella kompetensen 

hos sjukvården. 

Design: kvalitativ studie 
Urval: Mödrar från Somalia 

bosatta i västra Sverige. 

Rekryterade genom kontakt 

med sjukhus och nätverk. 
Datainsamling: 

konversations- intervjuer.   

Analys: 

Meningskondensering 

n=9 Flera skillnader fanns i tolkningen av 

smärta. Männen beskrevs som stoiska och 

klagar inte på smärta. Kvinnor tolkade 

smärta även som obehag. Sjuksköterskan 

måste sträva efter ökad kulturell 

kompetens och utforska nya sätt att göra 

vården tillgänglig för en kulturell 

mångfald.  

K 
II 

Kjällman Alm, 

A. & Norbergh, 

K-G. 2013. 

Sverige. 

Nurses' opinions of 

pain and the 

assessed need for 

pain medication for 

the elderly 

Studera sjuksköterskans åsikter 

om smärta och bedömning av 

smärtmedicinering hos äldre 

patienter. Och om patientens 

beteende påverkar. 

Design: 
Urval: Sjuksköterskor som 

arbetar dagtid på kommunala 

åldreboenden och hemtjänst i 

mellansverige.  
Datainsamling: Egen enkät 

efter Katzma & Souza 

Hallow (2000) 

Analys: SPSS 12 

n=56 Stora skillnader låg visade sig i 

sjuksköterskans bedömning av två 

patientscenarios där båda patienterna 

själva rapporterade samma 

smärtintensitet. Den leende patienten 

bedömdes ha lägre smärtnivå än den 

grimascherande.  

P  
II 

Larsson, H. & 

Blomqvist, K. 

2014. Sverige 

From a diagnostic 

and particular 

approach to a 

person-centred 

approach: a 

development project  

Att undersöka förändringar över 

tid i ett interprofessionellt team 

som arbetade med 

utvecklingsarbete kring smärta 

och smärtutvärdering. 

Design: kvalitativ studie 
Urval: Fokusgrupp bestående 

av 3 sjuksköterskor, 2 

undersköterskor och en 

fysioterapeut. 
Datainsamling: Forskarledda 

samtal under 7 tillfällen, 

under 5 månader år 2010. 
Analys: Hermeneutisk 

analysmodell inspirerad av 

Nyström (2013) och Nyström 

et al. (2013)  

n=6 Genom fokusgruppen förändrades 

sjuksköterskornas attityd och 

förhållningssätt till patienternas smärta. 

Diskursen om patienten hade gått från att 

fokusera på symtom till en hel människa 

och en mer personcentrerad syn. 

Förståelsen för patienternas smärta 

stärktes och fördjupades och ledde till en 

större entusiasm för arbetet och 

framförallt deras eget arbete för 

smärtlindring. 

K 
I 

Matris över inkluderade artiklar 
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
 



IV 

 

Författare 
År  

Land  

Titel Syfte Metod  Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Matthews, E. & 

Malcom, C. 

2007. United 

Kingdom 

Nurses knowledge 

and attitudes in pain 

management 

practice 

Att jämföra kunskap och attityder 

vid smärtbehandling mellan en 

grupp sjuksköterskor som 

genomgått ett kunskap och 

kompetensprogram och en grupp 

sjuksköterskor som deltog på en 

smärtkonferens utan övrig extra 

utbildning 

Design: prospectiv deskriptiv 

studie 
Urval: 129 sjuksköterskor 

från 10 olika avdelningar på 

ett storstadssjukhus 
Datainsamling: Modifierad 

NKAS Regarding Pain 

(Ferrell & McCaffery, 2002) 

Analys: SPSS version 14.0. 

Signifikans p<0.05. 

n=113 Medelresultat för hela gruppen var 73,8%. 

Grupp 1 hade ett medel på 75% och 

Grupp 2 ett medel på 72,6% 

P 
I 

McNamara, M., 

Harmon, D. & 

Saunders, J. 

2012. Ireland 

Effects of education 

on knowledge, skills 

and attitudes around 

pain 

Utvärdera effektiviteten av 

utbildningsprogram om akut 

smärta för att öka 

sjuksköterskors  kunskap och 

attityd vid postoperativ 

smärtbehandling.  

Design: Icke-randomiserad 

mixad metod. 
Urval: 59 sjuksköterskor som 

deltog i ett 

utbildningsprogram 
Datainsamling: Modifierad 

KARSP 

Analys: SPSS 15.0 

n=59 

(-2) 
Utbildningsprogrammet ökade 

sjuksköterskornas kunskap signifikant 

direkt efter insatsen. Efter 6 veckor hade 

resultatet dock sjunkit igen. Kontinuerlig 

fortbildning krävs. 

P 
II 

Moceri, JT. & 

Drevdahl, DJ. 

2014. USA 

Nurses´ knowledge 

and attitudes toward 

pain in the 

emergency 

department 

Undersöka akutsjuksköterskornas 

kunskap och attityder om smärta 
Design: prospektiv, 

deskriptiv studie 
Urval: 365 sjuksköterskor 

från 5 sjukhus 
Datainsamling: Modifierad 

KARSP 

Analys: PASW 18.0 

n=91 Medelresultatet var 76%. Störst 

kunskapsbrist var på frågor om 

farmakologi och substansbrukssyndrom. 

Ingen signifikant skillnad kunde uppvisas 

gällande relationen mellan kunskap och år 

inom yrket. 

P 
II 

Matris över inkluderade artiklar 
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
 



V 

 

Författare 
År  

Land  

Titel Syfte Metod  Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Natan, B.M., 

Atanelli, M., 

Admenko, M. & 

Har    Noy, R. 

2013. Israel 

Nurse assessment of 

residents´pain in a 

long-term care 

facility 

Att identifiera faktorer som 

påverkar sjuksköterskans 

smärtskattning av äldre personer 

på långtidsboende. Samt 

undersöka relationen mellan 

ageism och omvårdnad vid smärta 

Design: Retrospektiv studie 
Urval: Sjuksköterskor på ett 

långtidsboende som arbetat 

>18 h/dag och >6 mån. 
Datainsamling: enskilda 

möten med sjuksköterskorna 

där de fick en skriftligt enkät. 

Analys: SPSS 14.0 

n=120 Sjuksköterskornas smärtskattning var 

direkt kopplat till smärtutbildningen de 

fick i yrkesutbildningen och inte något 

med fortbildning i yrkeslivet. 

Sjuksköterskor med positiv attityd mot 

äldre hade högre medvetenhet om behovet 

av smärtskattning. 

R II 

Nencini, Sarrica, 

Cancian & 

Contarello. 

2014. Italy 

Pain as social 

representation: A 

study with Italian 

health professionals 

involved in the 

“hospital and district 

without pain” 

project 

Att utforska den sociala 

innebörden av smärta som 

upplevd av vårdpersonal. 

Design: Mixad metod med 

enkät och fokusgrupper 
Urval: Personal anställda i 

Rovigo distrikt, italien. 4 

fokusgrupper (1 

sjuksköterskor +läkare, 1 

bara läkare, 1 bara 

sjuksköterskor och 1 bara 

distriktläkare) 
Datainsamling: 

Fokusgrupper med 1 session 

á 2 h. Egenutvecklad enkät 

Analys: SPAD 5.6 

n= 23/ 

383 
Smärta var främst associerad med lidande. 

Smärta innebar även obehag och rädsla. 

Sjuksköterskor såg smärtan utifrån hur det 

påverkade dem och patienten  

K I/ 
P II 

Matris över inkluderade artiklar 
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare 
År  

Land  

Titel Syfte Metod  Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Schreiber, JA., 

Cantrell, D., 

Moe, K.A., 

Hench, J., 

McKinney, E., 

Lewis, C.P., 

Weir, A. & 

Brockopp, D. 

2014. USA 

Improving 

knowledge, 

assessment and 

attitudes related to 

pain management: 

Evaluation of an 

intervention 

Syftet är att utvärdera ett 

pedagogiskt ingripande syftar till 

att förbättra 
hantering av smärta på akuta 

vårdavdelningar samt undersöka 

om sjuksköterskor upskattar 

smärtan på samma nivå som 

patienten. 

Design:kvasi-experimentell 

före/efter intervention 
Urval:  sjuksköterskor på 

medicinsk, kirurgisk och 

intensivvårdsavdelning. 60 

patienter som kontrollgrupp. 
Datainsamling:The 

Brockopp-Warden Pain 

Knowledge/Bias Question- 
naire [BWPKBQ] (2004) 

samt patientjournaler. 

Analys: SPSS v.19 

n=341 Resultaten visar ingen signifikant skillnad 

i kunskap före och efter intervention i 

smärtutbildning. Däremot fanns en 

signifikant skillnad i skillnaden mellan 

sjuksköterskans och patientens 

smärtskattning före och efter med 40% 

sänkning i skillnad.  

P 

I 

Vickers, N.m 

Wright, S. & 

Staines, A. 

2014. Ireland 

Surgical nurses in 

teaching hospitals in 

Ireland: 

Understanding pain 

Utreda den baskunskap och 

attityd gentemot smärta som 

sjuksköterskor på 3 

utbildningssjukhus i Dublin hade. 

Design: prospektiv, 

deskriptiv studie 
Urval:  
Datainsamling: Modifierad 

KARSP 

Analys: SPSS 17.0 

n=94 Medelresultat för hela gruppen var 65,7%. 

Godkänt resultat, 80%, uppnåddes av 3%. 

Den största kunskapsbristen gällde 

farmakologisk smärtbehandling och 

deltagarnas egen uppskattning av sin 

förmåga.  

P  

I 

Voshall, B., 

Dunn, K.S. & 

Shelestak, D. 

2012. USA.  

Knowledge and 

attitudes of pain 

managementt among 

nursing faculty 

Att undersöka sjuksköterskors 

kunskap och attityd vid 

smärtbehandling och 

korrelationen mellan åtta faktorer 

som ålder, utbildningslängd, tid i 

yrkeslivet m.m.  

Design: deskriptiv studie 
Urval: Sjuksköterskor under 

vidareutbildning på 16 

utbildningar. 
Datainsamling: Modifierad 

KARSP 

Analys: SPSS v.17.0 

n=96 Mindre än hälften av de tillfrågade ände 

att de fått tillräcklig utbildning om 

smärtbehandling i grundutbildningen. 

Flera saknade specifika riktlinjer och 

kunskapsbrister fanns angående 

farmakologi och substansbrukssyndrom. 

P 
I 

Matris över inkluderade artiklar 
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare 
År  

Land  

Titel Syfte Metod  Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Wandner, L., 

Heft, M., Lok, 

B., Hirsch, A., 

George, S. 

Horgas, A., 

Atchinson, J., 

Torres, C. & 

Robinson, M. 

2013. USA 

The impact of 

patients’ gender, 

race, and age on 

health care 

professionals’ pain 

management 

decisions: An online 

survey using virtual 

human technology  

Undersöka om patienters hudfärg, 

ålder eller kön påverkar 

sjukvårdpersonalen bedömning av 

smärta och smärtlindringen  

Design: prospektiv studie 
Urval: sjuksköterskor och 

läkare i Florida 
Datainsamling:en online-

undersökning med hjälp av 

virtual human technology 
Analys: SPSS v.20 

n=193 Studien visar att det finns skillnader i 

bedömning och behandling av smärta 

beroende på patientens kön, hudfärg och 

ålder på så sätt att mänliga patienter och 

äldre patienter och Afroamerikaner har 

mer smärta och får mer smärtlindring än 

kvinnor och yngre patienter. 

P  
II 

Wilson, B. 

2007. United 

Kingdom 

Nurses' knowledge 

of pain 
Undersöka om vidarebildning och 

klinisk erfarenhet påverkar 

sjuksköterskans kunskap om 

smärta. 

Design: prospektiv, 

deskriptiv studie 
Urval: Strategiskt urval. 

Sjuksköterskor med < 3 års 

erfarenhet valdes bort. 
Datainsamling: Modifierad 

NKAS 

Analys: SPSS 

n=86 
(-14) 

Specialistsjuksköterskorna hade en högre 

kunskapsbas än allmännsjuksköterskorna 

(79,4% mot 64,9%). Kunskap och år inom 

yrket verkade inte korrelera.  

P 
I 

 

 Matris över inkluderade artiklar 
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
 


