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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund 

  

Smärta är ett komplext fenomen, ett symtom och en varningssignal om att något är fel. 

Vanligen uppstår smärta i samband med skada men ibland kommer smärta i samband med 

en sjukdom. Då vi människor blir allt äldre så ökar också risken att få en cancerdiagnos 

och därmed cancersmärta. Smärta som orsakas av cancer kan yttra sig på olika sätt 

beroende på orsak. Vanligtvis uppstår smärtan när sjukdomen är i progress genom 

behandling eller på grund av den psykiska påfrestning som uppstår. Smärtan är något som 

skapar lidande för patienterna och sjuksköterskan kan i sin yrkesroll arbeta för att 

förebygga och lindra lidandet samt smärtan genom god omvårdnad 

 

Syfte 

  

Syftet var att belysa sjuksköterskans omvårdnad av patienter med cancersmärta. 

  

Metod 

  

En allmän litteraturstudie har använts som metod för att besvara studiens syfte. Sökningar 

efter litteratur har gjorts på databaserna PubMed och CINAHL samt manuellt. Sökningarna 

har utgått från sökord samt inklusions och exklusionskriterier. Sökningarna har genererat i 

totalt 17 vetenskapliga forskningsartiklar av både kvalitativ och kvantitativ ansats vilka 

sedan har sammanställts i ett resultat. 

  

Resultat 

  

Resultatet redovisas i form av tre huvudfynd: sjuksköterskans kunskap inom cancersmärta, 

sjuksköterskans kommunikation och informationsöverföring samt smärtskattningens 

betydelse. Det framgick av resultatet att en ökad kunskapsnivå inom cancersmärta hos 

sjuksköterskor behövde utvecklas samt förbättras. Sjuksköterskans kommunikation och 

information med patienten samt med det interprofessionella teamet ansågs viktig för att 

öka vårdkvalitén. De smärtskattningsverktyg som finns att tillgå tar inte hänsyn till alla 

smärttyper inom cancersmärta.  

 

Slutsats 

  

Smärtundervisningen bör få en större plats i sjuksköterskans grundutbildning. Bemötandet 

och kommunikationen ansågs viktigast för patienten och kan förbättras. Sjuksköterskans 

kommunikation med det interprofessionella teamet är avgörande för att patientens alla 

behov och önskemål ska kunna tillgodoses. Information om smärtans uppkomst, diagnos 

och behandlingsmöjligheter ska inge trygghet hos patienten. Evidensbaserade 

smärtskattningssystem bör utvecklas och användas i högre utsträckning samt på ett 

konsekvent sätt. 

 

 

Nyckelord: Cancersmärta, Kommunikation, Kunskap, Omvårdnad, Sjuksköterska 
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INLEDNING 

 

Margo Mcaffery pionjär och sjuksköterska inom smärta, beskriver 1968 "whatever the 

experiencing person says it is, existing whenever and wherever the person say it does". 

Smärtupplevelsen är subjektiv och individuell och därför ska inte smärtan ifrågasättas utan 

man ska alltid tro på vad patienten säger (Rodriguez, 2015). 

 

Smärta kan yttra sig och hanteras på olika sätt beroende på omständigheterna. Smärtan kan 

vara snabbt bortglömd och positiv som vid barnafödande men också förödande och 

långvarig som vid en cancerdiagnos. Ökningen av den äldre populationen gör att 

cancerdiagnoser ökar och därmed cancersmärta (Fielding, Sanford & Davies, 2013). Enligt 

World health organisation [WHO] (2016) så kommer antalet cancerdiagnoser öka med 70 

procent de närmaste 20 åren.  En cancerdiagnos är en stor påfrestning för människan då 

många associerar cancer med döden. Förutom sorgen av att ha blivit sjuk så kan lidandet 

från obehandlad eller otillräckligt behandlad smärta bli en lika stor påfrestning. 

Sjuksköterskans omvårdnad blir då extra viktig för denna patientgrupp (Mahfudh, 2011).  

Patofysiologin bakom smärtan och de olika skepnader som smärta kan visa är ett mycket 

komplext ämne och cancer är en sjukdom där smärta allt för ofta visar sig vara obarmhärtig 

och svår att lindra. Denna studie ämnar till en fördjupning inom omvårdnaden vid 

cancersmärta i förhoppning att få större kunskap och förståelse inför möten med patienter 

som lider av cancersmärta.  

 

 

BAKGRUND 

 

Smärta 

 

Kunskapen om smärta och mekanismerna bakom smärta har endast varit känd sedan mitten 

på 1960- talet och det gick ytterligare tio år innan de teoretiska kunskaperna bakom 

smärtfysiologi gick att läsa om i teorin. Från 2000-talet har det utvecklats ny kunskap om 

smärta. Forskningen kring smärta och dess orsaker har ökat men goda 

behandlingsstrategier har inte utvecklats i samma takt (Mann, 2008). 

  

Smärta är ett komplext fenomen som är subjektiv, individuell och flerdimensionell, där 

upplevelsen påverkas av biologiska, psykologiska såväl som sociala faktorer (Cox, 2010). 

International Association for the Study of Pain [IASP], (2016) definierar smärta som en 

obehaglig sensorisk och/eller känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada eller 

beskriven i termer som sådan skada. Smärta är ett symtom som är subjektivt, vilket innebär 

att den är individuell och upplevs olika hos varje enskild individ. Smärta kan även 

uppträda i frånvaro av vävnadsskada (Blumstein, 2015). Upplevelsen av smärta utgörs av 

tre olika komponenter, vilket innebär att smärtsignaler behandlas i olika områden i hjärnan 

och därmed ger upphov till olika uttryck (Werner & Leden, 2010). Den sensoriskt 

komponenten lokaliserar smärtan och smärtans varaktighet samt intensitet. Den affektiva 

komponenten kan kopplas samman med själva obehaget av smärtan däribland rädslor, 

känslor och erfarenheter av tidigare upplevelser. Slutligen den kognitiva komponenten som 

påverkar hur individen handlar och tänker vid smärta (Werner & Leden, 2010; Norrbrink 

& Lundeberg, 2014).   
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Smärta kan delas in i subkategorier beroende på etiologi. Dessa benämns som nociceptiv 

smärta, neuropatisk smärta, smärta utan känd orsak och psykogen smärta. Nociceptiv 

smärta uppstår av nervvävnad och smärtreceptorer, nociceptorer. Nociceptorer finns i 

nästan alla vävnader förutom hjärna, lungor, njurar och lever men de finns i organens 

omgivande bindvävshinnor. Intensiteten och hur vällokaliserad smärtan är beror på antalet 

nociceptorer i området. Nociceptorer aktiveras av olika stimuli som hårt tryck, 

inflammationer, skador i vävnad, hög värme eller kraftig kyla (Werner & Leden, 2010). De 

aktiveras till följd av faktisk skada eller hot om skada av vävnad (IASP, 2016). Till 

skillnad från nociceptiv smärta som aktiveras av ett normalt smärtmönster så skapas 

neuropatisk smärta av skada och/eller dysfunktion i det somatosensoriska nervsystemet. 

Skadan kan finnas perifert, i yttre delen av kroppen eller centralt, i ryggmärgen och 

hjärnan, eller båda delarna. Vid nervskada sker det förändringar i kommunikationen 

nerverna emellan (Fear, 2010). Dessa förändringar i impulsöverföringen uttrycker sig som 

projicerad smärta, spontan smärta, känselrubbningar samt rubbningar i det sympatiska 

systemet (Norrbrink & Lundeberg, 2014). Neuropatisk smärta anses vara svårare och mer 

intensiv i sin upplevelse än nociceptiv smärta (Taverner, 2011). Orsaken till neuropatisk 

smärta kan vara mekaniska skador som inklämning, inflammation, skadlig metabolism 

eller vid vissa sjukdomar (Barker, 2009). De smärtkaraktärer som är vanligast vid 

neuropatisk smärta är brännande, huggande, stickande samt domningar (Blumstein, 2015). 

Obehandlad eller felaktig behandlad nociceptiv smärta kan även i förlängningen utvecklas 

till att bli neuropatisk smärta (Taverner, 2014).  

 

Smärta kategoriseras också ur tidsaspekten och benämns som akut eller långvarig 

(Norrbrink & Lundeberg, 2014). IASP (2016) definierar akut smärta som smärta med ett 

förväntat slut samt att den varar mindre än tre till sex månader, syftet med smärtan är att 

verka skyddande samt varna kroppen om att något är fel. Om den akuta smärtan kvarstår 

kan den övergå till långvarig smärta vilken kan vara konstant eller återkommande men 

utan ett förväntat slut. Varaktigheten vid långvariga smärttillstånd sägs vara mer än sex 

månader och fungerar inte längre som en varning, smärtan har således förlorat sitt syfte 

(Werner & Leden, 2010). Vid akut smärta reagerar kroppen med en stressreaktion där 

blodtryck, puls, andningsfrekvens och medvetandegrad ökar. Långvarig smärta påverkar 

kroppen med en försämring i immunförsvaret samt påverkan på det endokrina och 

autonoma nervsystemet. Långvariga smärtsyndrom innebär en negativ inverkan på det 

dagliga livet, med försämrad sömn, sinnesstämning, minne, inlärning samt med sämre 

koncentrationsförmåga (Norrbrink & Lundeberg, 2014). 

 

 

Cancersmärta 

 

Enligt WHO, (2016) kommer 41 procent av alla människor någon gång i sitt liv få en 

cancerdiagnos. Cancer orsakas av rubbningar i den normala celldelningen. Genom 

mutation i cellernas tillväxt ökar celldelningshastigheten och cellerna börjar okontrollerat 

dela sig och bli fler (Sand, Sjaastad, Haug & Bjålie, 2007). Vid cancersjukdom är 

cancersmärta vanligt förekommande och är ett av de symtom som ofta inger stor fruktan 

(Almås, Stubberud & Grönseth, 2011).  Rädslan för cancersmärta kan vara mer påfrestande 

för patienten än själva cancersjukdomen i sig (Rogers & Todd, 2010). Ungefär 50 procent 

av patienter med cancer uppger smärta i någon form.  När sjukdomen är långt framskriden 

kan smärtsymtomen uppgå till 70-80 procent hos de som har cancer. En tredjedel av de 

som har cancersmärta, beskriver den som besvärlig och intensiv (Chapman, 2012a). 
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Smärta vid en cancersjukdom skiljer sig ifrån den vanliga smärtupplevelsen som uppstår 

vid en skada. Den ger ofta ett uttryck för sjukdomen och därför blir smärtan ofta mer 

påtaglig för patienten och kan bli långvarig (Cancerfonden, 2016). Cancersmärta är 

dynamisk och kan förändras över tid beroende på sjukdomsprocess och behandling 

(Chapman, 2012b). Cancersmärta kan yttra sig både som nociceptiv och neuropatisk 

smärta och många gånger kan patienter uppleva mellan två och fyra smärtkaraktärer 

samtidigt (Mahfudh, 2011). Dessa smärttyper kan vara direkt relaterade till 

cancersjukdomen i sig genom att tumören växer in i omgivande vävnad. På grund av 

tillväxt av tumör kan en inklämning ske som skadar nerver och genererar i neuropatisk 

smärta (Strang, 2012). När patienten vittnar om den fysiska smärta är det enligt Strang 

(2012) ofta fråga om att sjukdomen är progressiv. En förändring i smärtmönster kan 

innebära en tumörtillväxt eller genom spridning av metastaser. Skelettmetastaser utgör 

minst 50 procent av smärtupplevelsen (Almås et al. 2011). 

 

Cancersmärta kan utvecklas som en sidoeffekt av cytostatika och strålbehandling men även 

i samband med kirurgiska ingrepp (Chapman, 2012a). Perifer neuropati är ett symtom som 

kan utvecklas av cytostatika behandling och symtomen på perifer neuropati är domningar, 

stickningar, muskelvärk med mera. Neuropati kan även skapa icke smärtsamma symtom 

som ändå kan vara de mest problematiska för patienten som försämrad balans, 

muskelsvaghet, yrsel och generell känsla av svaghet i kroppen (Hammersla & Kapustin, 

2012).  

 

Genombrottsmärta eller smärttoppar är ett vanligt förekommande fenomen för patienter 

med cancer. Den beskrivs som ett övergående smärtskov som utlöses antingen spontant 

eller genom rörelse. Dessa kan uppstå även om en noggrann och adekvat smärtbehandling 

finns för grundsmärta (Buchanan, Geerling & Davies, 2014). 

 

För en person med cancersjukdom blir smärta ofta mer påtaglig då hela livssituationen 

påverkas. Genom att smärtan är svårbehandlad och att det många gånger inte går att bli 

smärtfri blir det förknippat med stort lidande, vilket kan manifesteras som sömnstörningar, 

depression, suicidala tankar, ångest och oro som kan ge upphov till isolering och 

immobilitet (Blair, 2012). Psykisk smärta är vanligt förekommande för de som genomgår 

en livskris (Almås et al. 2011). Symtomkluster är något som många patienter med 

cancersjukdom upplever. Det handlar om att de kan ha flera symtom samtidigt och att 

dessa har en stark förbindelse till varandra. Symtomen kan orsakas av samma problem eller 

av orsaker oberoende av varandra. Ett vanligt kluster vid cancersjukdom är smärta-ångest-

nedstämdhet-trötthet-dålig aptit. Dessa symtom samverkar och förstärker varandra (Strang, 

2012). 

 

Cancersmärta behandlas med smärtstillande läkemedel som till exempel opioider eller med 

adjuvanta läkemedel, som indirekt påverkar smärtan (Strang, 2012). De icke 

farmakologiska behandlingarna består bland annat av transkutan nervstimulering, TENS, 

taktil massage, akupunktur med mera (Norrbrink & Lundeberg, 2014). Cancersmärta är ett 

svårbehandlat tillstånd, där det många gånger inte går att bli smärtfri (Blair, 2012).  
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Smärtanalys 

 

Utgångspunkten för en god behandling av smärta är en smärtanalys som uteslutande ska 

innehålla patientens egna upplevelse och beskrivning av smärtan (Almås et al., 2011). 

Smärtanalys, är sammantaget en smärtanamnes, smärtskattning och klinisk undersökning. 

Smärtanamnesen, är patientens smärthistoria samt hur smärtan upplevs med de 

associerande besvären (Norrbrink  & Lundeberg, 2014). Orsaken till smärtan måste utredas 

i varje enskilt fall och många gånger är det svårt att skilja på nociceptiv smärta och 

neuropatisk smärta (Barker, 2009). För relevant smärtlindring måste förståelse för 

uppkomsten av smärtan finnas. Cancersmärta är ett dynamiskt symtom och ska helst först 

mätas innan smärtbehandlingen har givits. Detta för att få ett utgångsvärde och ett mått på 

smärtan. Smärtbedömningen och smärtskattningen ska sedan göras konsekvent och 

systematiskt (Chapman, 2012b). Smärtskattningen ska innefatta lokalisation, 

smärtkaraktär, intensitet, duration samt effekten smärtan har på patientens liv (Reeves, 

2008). 

 

Idag finns fler utformade instrument att tillgå vid en smärtanalys och det är viktigt att tänka 

på att anpassa valet av skattningsverktyg efter patientens behov och smärtproblematik 

(Vårdhandboken, 2016). Vanligast förekommande instrument är den numeriska skala 

(NRS) där patienten rankar sin smärta mellan 0-10, där 0 är ingen smärta och 10 klassas 

som den värsta tänkbara. Visuell analog skattningskala, VAS-skalan påminner om den 

numeriska skalan men har inga siffror, patienten kan peka, skjuta en markör över eller 

markera med ett kryss på en 1 dm lång horisontell skala. Dessa två skattningsskalor är 

endimensionella och lämpar sig vid smärtskattning av smärtans intensitet (Norrbrink & 

Lundeberg, 2014). Vid mer uttalade besvär och mer komplexa smärttillstånd är de 

multidimensionella smärtskattningsskalorna eller formulären det bästa alternativet 

(Vårdhandboken, 2016). Dessa består av flera symtom som patienten får självuppskatta där 

hänsyn tas till både fysiska, psykiska dimensioner såväl som smärtans utberedning på 

kroppen. Vid en djupare smärtanalys kan då en smärtteckning vara att föredra med 

beskrivna smärtkaraktärer (Norrbrink & Lundeberg, 2014). Vid olika smärttyper finns 

också särskilt utformade formulär och vid neuropatisk smärta är Leeds Assessment of 

Neuropatic Symptoms and Signs (LANSS) en av de mest använda (Norrbrink & 

Lundeberg, 2014). För cancersmärta finns Brief Pain Inventory (BPI)  och Mc Gills Pain 

Questionarie (MPQ) som är ett särskilt utformade formulär där sensoriska, emotionella och 

kognitiva aspekter tas till hänsyn i mätningen (Chapman, 2012b). 

 

 

Sjuksköterskans omvårdnad 

 

Enligt sjuksköterskans etiska kod, International Council of Nursing [ICN], (2014) har 

sjuksköterskan det övergripande och det moraliska ansvaret att tillämpa god omvårdnad 

enligt gällande lagar och riktlinjer. Koden lyfter sjuksköterskeprofessionen och det ansvar 

som sjuksköterskan har gentemot allmänheten, professionen, medarbetare och 

yrkesutövandet där hon i sin yrkesprofession strävar efter att uppnå en bibehållen 

värdegrund inom omvårdnaden. De grundläggande hörnstenarna inom omvårdnad är att 

lindra lidandet, främja hälsa, förebygga sjukdom och återställa hälsa. Sjuksköterskan ska 

också arbeta aktivt för att omvårdnaden sker med respekt och ett hänsynstagande för de 

mänskliga rättigheterna.  
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Några centrala begrepp inom hälso- och sjukvården är tillvaratagande av patientens 

autonomi samt värna om patientens delaktighet, integritet och värdighet. Ett holistiskt 

synsätt är ett annat väl vedertaget begrepp inom hälso- och sjukvården där det handlar om 

att se patienten som en unik varelse där helheten, både individen och dess omvärld, har ett  

gemensamt fokus. Dessa förhållningssätt ska genomsyra omvårdnaden för patienten. 

Sjuksköterskan ska uppmuntra patienten till självständighet genom att hjälpa patienten att 

känna makt över sin egen situation (Friberg & Öhlén, 2009). 

  

Sjuksköterskan är den person i det interprofessionella teamet som har ansvaret för 

patienten omvårdnad och det kan vara hon som tillbringar mest tid med patienten än någon 

annan vårdpersonal. Sjuksköterskan har även huvudansvaret för smärtkontroll och att 

lindra lidandet. För att kunna behärska det så krävs det förståelse för patientens psykiska 

situation såväl som cancersmärtans patofysiologi, aktuella smärtbehandlingar och de 

skadliga effekterna som kan orsakas av otillräcklig smärtlindring (Mahfudh, 2011). 

Sjuksköterskans uppgift är att smärtskatta, lyssna, kommunicera och informera patienten 

om smärtan (Blumstein, 2015). Sjuksköterskan har även en central roll när det kommer till 

information inom det interprofessionella teamet där information kring patienten lyfts så att 

rätt vård och behandling ges (Mahfudh, 2011). Information om vad som händer med 

patienten ska också ges samt stödja/främja till egenvård och egenmakt. Om patienten 

känner sig trygg och finner tillit till sjuksköterskan kommer patienten även känna sig nöjd 

och tillfreds med omvårdnaden (Edberg & Wijk, 2009).   

 

De påfrestningarna som det innebär att få en cancerdiagnos är inte lika för alla men de allra 

flesta går igenom en livskris. Genom att ge patienten möjlighet att tala om sina tankar och 

känslor, bearbetas krisen. Det handlar mycket om att sjuksköterskan skall vara närvarande 

och att försöka underlätta den svåra situationen för patienten. Sjuksköterskans 

förhållningssätt, uppmärksamhet och sinnesläge inverkar på patientens välbefinnande 

(Almås et al., 2012).  Målet med omvårdnaden blir således att hjälpa patienter att hitta 

strategier och uppleva god livskvalitet trots smärta. Detta ställer krav på sjuksköterskan. 

Hennes förmåga att hantera olika situationer och förmågan att möta patienter i olika 

skeenden i livet (Arnstein, 2010).  

 

 

Lidande  

 

Lidande beskrivs som ett ständigt återkommande fenomen i människans liv (Friberg  & 

Öhlen, 2009). Enligt omvårdnadsteoretiker Katie Eriksson (1994), kan lidandet ses som 

något meningsfullt och något som kan påverka hälsan positivt genom de kontraster som 

lidande och hälsan har till varandra. Lidandet kan då skapa en mening med livet. Förr såg 

man lidandet som bara någonting ont. Katie Eriksson (1994), menar att det finns tre olika 

former av lidande inom omvårdnadsvetenskapen där hon beskriver dessa former av lidande 

som, sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Att ha en sjukdom och ohälsa berör 

stora delar av människan och dess livssituation. Lidandet kan bli påtaglig och invadera 

livet till den grad att det känns som att livet rubbas och rycks ifrån en. Sjukdomslidande, 

handlar om lidandet som upplevs i relation till sjukdom och behandling och där ingår 

smärtan som en central del. Smärtan finns i många skepnader som kroppslig, psykisk och 

själslig. Kroppslig smärta har en stark koppling till lidandet som gör att dessa faktorer kan 

överskugga resten av livet. Friberg och Öhlen (2012) lyfter fram vårdlidande som ett 

lidande då relationen mellan vårdpersonal och patient är bristfällig. Vårdlidande kan yttra 
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sig som ett tyst lidande där patienten tiger då denne upplever att det inte är värt att göra sig 

hörd. Lidandet kan även uppstå genom kränkningar eller genom försummelse. 

Vårdpersonal har ett ansvar att minska vårdlidandet genom att ha kunskap och kunna 

reflektera om lidandet men även om etik och god omvårdnad. Livslidande kan innebära allt 

från att känna hot mot ens existens till förlust av möjligheter i livet. Livslidande är också 

kopplat till en persons liv och påverkas bland annat tidigare upplevelser och var i livet 

personen befinner sig. Att vara sjuksköterska innebär möten med lidande människor och de 

olika skepnader som lidandet kan visa är det av stor vikt att hon kan se människan bakom 

lidandet och varför denne lider (Eriksson, 1994). 

 

  

Problemformulering 

 

Drygt 40 procent av befolkningen kommer att drabbas av en cancersjukdom någon gång i 

livet och många av dessa utvecklar cancersmärta. Cancersmärta är svårbehandlad i sin 

natur och patienternas smärtsituation bli extra påtaglig när de genomgår en svår tid som en 

cancerdiagnos medför. Sjuksköterskans uppgift är att förebygga och lindra lidandet. Detta 

ställer stora krav på sjuksköterskans omvårdnad vid cancersmärta. Denna studie vill därför 

belysa de faktorer som kan bidra till en förbättrad omvårdnad för de som upplever 

cancersmärta. Förhoppningen är att studien ska öka kunskapsnivån och förståelsen för 

sjuksköterskeprofessionen. 

 

 

 

SYFTE 

  

Syftet var att belysa sjuksköterskans omvårdnad av patienter med cancersmärta. 

 

 

METOD  

 

Val av Metod 

  

En allmän eller icke systematisk litteraturstudie valdes för att besvara studiens syfte.  

Denna metod är anpassad för att undersöka och sammanställa det aktuella kunskapsläget 

gällande valt område. En systematisk litteraturstudie skulle bli för omfattande för ett 

examensarbete på tio veckor (Forsberg & Wengström, 2016). Polit och Beck (2016) 

beskriver att en icke systematisk litteraturöversikt kan ses som en sammanställning av ett 

forskningsområde medan en systematisk litteraturstudie är en omfattande, tidskrävande och 

metodiskt litteraturstudie inom ett forskningsområde. Föreliggande studie bygger på både 

kvalitativa och kvantitativa studier, vilket enligt Henricsson (2012) benämns som mixad 

metod eller en kombination av metoder.  I mixad metod används studier utförda utifrån 

olika forskningsansatser vilket kan betyda resultat utifrån olika perspektiv, där de 

kvantitativa studierna utgår från hypotetiskt deduktiva tankesätt och bygger på insamling 

av data, klassifikation av data för att besvara forskningsfrågor. I kvantitativa studier ställer 

sig forskare objektivt till valt fenomen, en allmängiltighet och utan några förutfattade 

meningar (LoBiondo-Wood & Haber, 2014; Forsberg & Wengström, 2016). Medan 

forskning med en kvalitativ forskningsansats innebär en subjektivitet, där upplevelser hos 

människor undersöks för att förstå en verklighet, vilken sedan kan tolkas och beskrivas i ett 
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resultat (LoBiondo-Wood & Haber, 2014). Den mixade metoden kan ge en ökad förståelse 

av ett fenomen ur olika synvinklar (Forsberg & Wengström, 2016).  

 

 

Urval 

  

För att få aktuell forskning inom området valdes forskningsartiklar publicerade mellan åren 

2007-2016. Urvalkriterier innefattar både inklusion och exklusionskriterier. De 

inklusionskriterier som valdes var vuxna. Exklusionskriterier har varit de forskningsartiklar 

som uteslutande handlar om palliativ omvårdnad. Inga begränsningar gällande en viss 

cancergrupp har gjorts då cancersmärta kan utvecklas oberoende specifik cancerdiagnos. 

Forskningsland har inte tagits i beaktning, utan studier från flera länder har inkluderats. 

Inga avgränsningar har gjorts beträffande öppenvård eller slutenvård. Endast 

forskningsartiklar som var primärkällor har tagits med i resultatpresentationen.  

 

För att säkerställa att forskningsartiklarna hade en hög kvalitet valdes de forskningsartiklar 

i resultatet som var prövade av en etisk kommité alternativt tagit hänsyn till etiska 

överväganden. De var även peer reviewed, vilket innebär att de skulle vara vetenskapligt 

granskade av oberoende experter inom området och godkända för publicering (Friberg, 

2012). 

  

 

Datainsamling 

 

Databaserna Cumulative Index to Nursing Allied Health Literature (CINAHL) och i Public 

Medicine (PubMed) valdes för att hitta forskningsartiklar med vetenskaplig relevans inom 

omvårdnadsforskning. Dessa sökmotorer svarar för en stor del av de 

omvårdnadsvetenskapliga artiklar lämpade för sjuksköterskor (Polit & Beck, 2016).  

  

Inför litteratursökningen togs kontakt med en bibliotekarie på Sophiahemmets Högskola 

för rådgivning gällande databassökningar samt annan lämplig litteratur. Datainsamlingen 

gjordes under november-december 2016. Artikelsökningarna gjordes i CINAHL med 

tillgängliga abstrakt och referenser och i PubMed med tillgängliga abstrakt både för att 

smalna av antalet träffar men också för att få möjlighet att läsa igenom alla abstrakt och på 

så sätt effektivt kunna välja ut de forskningsartiklar som svarade på studiens syfte.  

 

Litteratursökningar gjordes både självständigt och tillsammans där gemensamma ämnesord 

och begränsningar valdes ut innan. Databassökningarna baserades på syftet för studien och 

begreppen sjuksköterskor, omvårdnad samt cancersmärta har legat till grund vid 

sökningarna. Lämpliga sökord samt synonymord användes för att kategorisera ämnesord 

och synonymer som underlättar och förenklar litteratursökning i PubMed. De sökord som 

slutligen användes var neuropathy, chemotherapy, nursing care, cancer pain, pain 

management, management, assessment och nurs*, tillsammans med booleska sök-

operatorer “AND” och “OR” för att specificera sökningarna. “AND” kopplar ihop två 

sökord och sökningen får sökträffar som innehåller båda de utvalda sökorden. “OR” 

används för att få sökträffar med endera det ena eller andra sökordet. “OR” kan användas 

när det finns synonymer till sökordet (Friberg, 2012). Trunkering användes för ordet nurs 

för att få sökträffar med alla böjningsformer av det ordet. Detta visas med en asterisk 

(Friberg, 2012).   
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Tabell. 1 Söktabell 

 

  

 

Databas / 

 Datum 

Sökord    Begränsningar Antal 

träffar 

Antal  

lästa 

abstrakt 

Antal 

utvalda 

Resultat 

     * 

CINAHL 

16-11-28 

“neuropathy” 

AND 

“chemotherap” 

AND “nurse” 

2007-2016 

abstract 

10 years 

20 20 6    2* 

PubMed 

16-11-30 

“nursing care”  

AND 

“cancerpain” 

AND “pain 

management” 

10 years 

english 

absract 

+19 years 

346 30 16 

 

    7* 

PubMed 

16-11-30 

“nurs*”   AND 

“pain “    AND 

“cancer” AND 

“assessment” 

clinical trial 

10 years 

abstract 

english 

51 9 3     1* 

CINAHL 

16-11-30 

“nurs*”   AND 

“Cancer” AND 

“ pain “    AND 

“assessment” 

2007-2016 

abstract 

reference 

164 70 18     3* 

CINAHL 

16-12-07 

“nurs*” AND 

“cancer” AND 

“pain” AND 

“management” 

2007-2016 

abstract  

reference 

202 50 6    2*  

 Manuell sökning        2* 

Totalt   731 135 49  17* 

 

 

Manuell sökning 

  

 

Manuella sökningar har gjorts på intressanta och återkommande forskningsartiklar eller 

författarnamn som påträffades i forskningsartiklars referenslistor och som besvarade 

studiens syfte. Enligt Friberg (2012) kan manuella sökningar hjälpa till att förhindra att 

viktiga och värdefulla studier missas. De manuella sökningarna har genererat i totalt två 

artiklar som besvarade syftet till studien vilka presenteras i en artikelmatris, bifogad i 

Bilaga B. 
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Totalt lästes 135 abstrakt och 49 forskningsartiklar vilket tillsammans med två manuellt 

inhämtade forskningartiklar gav ett resultat grundat på 17 vetenskapliga forskningsartiklar. 

 

    

Databeabetning 

 

I sökprocessens första steg lästes alla titlar i träfflistan därefter lästes abstrakt som verkade 

besvara studiens syfte. De forskningsartiklar som verkade stämma överens med syftet 

lästes och skrevs ut alternativt beställdes till Sophiahemmets Högskolas bibliotek.  Vidare 

bedömdes artiklarnas relevans och tillförlitlig och granskades enligt ett 

bedömningsunderlag framställt av Sophiahemmets Högskola, inspirerat av Berg, Dencker 

och Skärsäter (1999) samt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) för vetenskaplig 

klassificering (Bilaga A). Artiklarna klassificerades utefter forskningsansats och 

kvalitetsbestämdes med hög (I), medel (II) eller låg (III) kvalité. Endast forskningsartiklar 

med hög eller medelhög kvalitet har inkluderats i litteraturstudien. Under granskningen 

utvärderades även artiklarnas validitet och reliabilitet. Att bedöma en forskningsstudies 

validitet innebär att se kritiskt på studiens giltighet och relevans. Reliabilitet handlar om att 

kontrollera dess pålitlighet och trovärdighet (Jacobsen, 2007). När ord på engelska var 

svåra att förstå, användes ett svensk-engelskt lexikon för översättning och/eller inhämtning 

av synonymer till ordet. 

            

  

Dataanalys 

 

De utvalda artiklarna lästes på var sitt håll, oberoende av varandra. Utifrån studiens syfte 

markerades centrala meningar vilka grupperades genom färgmarkeringar. En 

sammanfattning av huvudfynden skrevs ner och likheter och olikheter i 

forskningsartiklarna jämfördes och diskuterades innan den slutgiltiga sammanställningen 

och presentationen gjordes (Friberg, 2012). Sammanställning av de utvalda 

forskningsartiklarna till resultatet finns bifogat i Bilaga B.  

  

  

Forskningsetiska överväganden 

  

Enligt Helsingforsdeklarationen (2013) ska forskning om och med människor bedrivas 

med respekt för den personliga integriteten och får därmed inte inskränka på den enskilda 

personens rättigheter. Artiklarna har granskats och har noggrant bedömts utefter etisk 

relevans genom att kontrollera huruvida artiklarnas författare tagit hänsyn till deltagare och 

deras rättigheter. Dessa etiska förhållningssätt handlar bland annat om att deltagarna har 

skyddande person uppgifter samt informerat samtycke till att delta. Informerat samtycke 

betyder att den som deltar skall vara med frivilligt och att deltagaren blivit informerad om 

de risker och möjligheter som det innebär att vara med i undersökningen. De ska även bli 

informerade om att de har rätten att avsluta deltagandet närsomhelst under 

forskningsprocessen (Polit & Beck, 2016). Forskarna har i sina studier deklarerat etiska 

överväganden eller blivit godkända av en prövningsnämnd. Därmed anses denna studie 

försvarbar eftersom inga kränkningar mot personers integritet gjorts under 

forskningsprocessen. Denna litteraturstudie bedömdes även generera nytta för 

sjuksköterskor och patienter med cancersmärta. Studien beskriver ämnet sjuksköterskans 

omvårdnad och dess betydelse för de som har drabbats av cancersmärta och på så sätt kan 
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kunskapen inom området växa och fördjupas. Under arbetets gång har en medvetenhet om 

etiska principer och förhållningssätt varit närvarande och ingen förvanskning eller 

plagiering av innehållet har gjorts på något sätt. 

 

 

RESULTAT 

 

Resultatpresentationen grundar sig på 17 artiklar, som presenteras i en matris, bifogat i 

bilaga B. De huvudfynd som framkommit i studien presenteras i tre kategorier - 

Sjuksköterskans kunskap inom cancersmärta, sjuksköterskans kommunikation och 

informationsöverföring samt smärtskattningens betydelse.  

 

 

Sjukskökterskans specifika kunskap om cancersmärta 

  

I flertalet av forskningsartiklarna framgick det att kunskapsnivån inom cancersmärta hos 

sjuksköterskor behövde utvecklas och förbättras (Binner, Ross & Browner, 2011; De Silva 

& Rolls, 2011; Fitch, McAndrew & Burlein- Hall, 2013; Garcia, Whitehead & Winter, 

2015; Rustöen et al., 2013; Shahriary et al., 2015; Smith et al., 2014; Wengström et al., 

2014; Xue, Schulman-Green, Czaplinski, Harris & McCorke, 2007). Forskarna menade att 

en ökad utbildning inom cancersmärta var nödvändig för att få tillfredsställande kunskap i 

smärtbedömning och uppnå optimal smärtlindring.  

 

Shahriary et al. (2015) studie syfte var att undersöka onkolog sjuksköterskors kunskaper 

och attityd gällande cancersmärta och dess behandlingar. Studien vittnade om stora 

kunskapbrister och felaktig attityd hos sjuksköterskan. 58 onkolog sjuksköterskor fick 

svara på en enkät med 38 frågor angående cancersmärta. De hade ett genomsnitt på 66 

procent rätta svar. I Garcia et al., (2015) framkom det dock att sjuksköterskorna generellt 

hade god attityd gällande cancersmärta och smärtbehandlingar.  

 

Vidare visade studierna av Garcia et al. (2015), Sharhiary et al. (2015) och Xue et 

al.(2007) att de största kunskapsbristerna hos sjuksköterskorna var inom den 

farmakologiska smärtbehandlingen: hur de verkade i kroppen, dess effekter, biverkningar, 

tolerans och attityden gällande beroende. Att förstå smärtan i olika former var ytterligare 

ett område där sjuksköterskor brast i sina kunskaper. Fitch et al. (2013) och Tofthagen och 

McMillan (2010) belyste i sina studier, sjuksköterskors okunskap inom genombrottssmärta 

och neuropatisk smärta. Det framkom att sjuksköterskor inte hade tillräckligt god 

kompetens i att identifiera genombrottssmärta samt har svårigheter att skilja på 

grundsmärta kontra genombrottssmärta (Fitch et al., 2013). Sjuksköterskorna i studierna 

behövde öka sin medvetenhet om skillnader i symtom inom cancersmärta för att kunna 

utforma omvårdnaden på ett adekvat sätt. Enligt Fitch et al. (2013) och Rustöen et al. 

(2013) var genombrottssmärta ett stort problem för de som hade av cancersmärta och en 

ökad kunskap inom smärta och genombrottsmärta ansågs nödvändig för att effektivt 

behandla cancersmärta. Binner et al. (2011) samt Tofthagen och McMillan (2010) kom 

fram till att sjuksköterskor hade svårigheter att identifiera och uppmärksamma den 

neuropatiska  smärta samt neuropati vid cancersmärta. Neuropatiska inslag av smärta 

upplevdes i studierna mer svår och intensiv och smärtan påverkade det dagliga livet i högre 

utsträckning samt gav en försämrad livskvalité för patienterna. Det framkom i samma 

studier att det var av stor betydelse att sjuksköterskor kände till hur neuropatisk smärta 
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påverkar patienten samt att omvårdnadens fokus skulle ligga på att smärtlindra, förbättra 

patientens funktionella status samt patientens psykiska och känslomässiga välbefinnande. 

 

Studierna gjorda av Beck et al. (2016) och Shahriary et al. (2015) beskrev att många 

patienter led av smärta på grund av en felaktig eller otillräcklig smärtlindring. Det kunde 

till stor del bero på okunskap inom smärtbedömning, felaktig attityd om smärta och dess 

smärtbehandlingar samt bristfälliga kunskaper angående opioider. Sjuksköterskans attityd 

kring hur vissa läkemedel kan utveckla ett beroende eller ge en ökad tolerans, fortsatte 

enligt studien att vara hinder för effektiv smärtlindring.  

 

I Enligt Binner et al. (2011) och Smith et al. (2014) framgick det att sjuksköterskorna 

upplevde och led av dåligt självförtroende på grund av kunskapsbristerna i att kartlägga, 

bedöma och skatta cancersmärta.  

 

 

Sjuksköterskans kommunikation och informationsöverföring  

 

Utifrån patientens perspektiv undersökte Naveh, Leshem, Dror och Musgrave (2011) och 

Chou och Lin (2011) huruvida patientens förväntningar på smärtlindring kunde påverka 

smärtupplevelsen men också de personliga hinder som kunde komma att försvåra 

smärtlindringen. Resultatet visade att vid ökad information angående sin smärtbehandling 

desto lägre smärtintensitet upplevde patienten. De största hinder som patienten hade för att 

inte fullfölja deras smärtbehandling var rädslan för att bli beroende eller att de ville spara 

läkemedel till senare om smärtan skulle förvärras. De upplevde även en högre grad av 

tillfredsställelse av omvårdnaden samt hade en mer positiv bild av de sjuksköterskor och 

läkare som patienten hade kommit i kontakt med om de fått mer information. I studien 

gjord av Chou och Lin (2011) visade resultatet en signifikant förbättring av följsamheten 

till smärtbehandlingen och smärtlindringen om utbildning gavs till patienten. 

  

Canivet et al. (2014) menade att kommunikation mellan patient och sjuksköterska kunde 

påverka smärtbehandlingen hos patienter med cancersjukdom. Där gruppen av 

sjuksköterskor som genomgått en utbildning inom kommunikation i förhållande till dem 

som inte hade gått en utbildning, ställde fler frågor och fick fram patienternas 

känslomässiga status. De upptäckte även personliga hinder och rädslor som patienter kunde 

uppleva vid behandling av vissa läkemedel. Resultatet blev därför att genom bättre 

kommunikation fick sjuksköterskor en uppfattning om patientens emotionella och 

kognitiva status samt att god kommunikation minskade de hinder som patienten kunde ha 

inför smärtbehandlingen. Sjuksköterskorna fick en större förståelse om patientens smärta 

men paradoxalt förbättrades inte deras smärtlindring signifikant. Det som blev tydligast var 

att patientens rädslor inför läkemedelsbehandlingar minskade när patienterna kände 

förtroende för sjuksköterskan. Detta kunde styrkas av studierna utförda av Wengström et 

al. (2014) och Xue et al. (2015) som beskrev att kommunikationen kan övervinna hinder 

hos patienten och skapa goda förutsättningar för en effektiv smärtlindring. 

  

I forskningen utförd av Garcia et al. (2015), Overcash, Hanes, Birkhimer och Askew 

(2013) och Xue et al. (2007) tydliggjordes betydelsen av det interprofessionella teamet och 

teamets påverkan på omvårdnaden för patienten. Studierna beskrev samspelet och att 

samarbetet mellan de olika professionerna var viktiga för patienterna. Hur sjuksköterskan 

ska föra patientens talan till de andra professionerna. Kommunikationen ansågs vara till för 

att synliggöra patienternas situation för alla involverade i omvårdnaden.  
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Beck et al. (2010) fick fram att de som var minst nöjda med sin smärtbehandling var de 

patienter som tyckte att kommunikationen kring deras diagnos var bristfällig. Frågor blev 

inte fullt besvarade och bristande instruktioner om läkemedelsbehandling. Fyra 

huvudteman kunde identifieras i samma studie och det som patienten tyckte var viktigast 

för en effektiv smärtbehandling: 1. att bli behandlad rätt av vårdpersonalen, 2. att känna 

kontroll på sin smärtbehandling, 3. att det finns ett gott samarbete mellan sjuksköterskan 

och det interprofessionella teamet med patienten samt 4. en effektiv smärtbehandlingsplan.  

 

Studien gjord av Dougherty (2010) visade olika behov patienten hade kontra närstående 

inom den slutna cancervården. De behoven patienter tyckte var viktigast var att få 

information och en god kommunikation kring deras omvårdnad. Patienten önskade ärliga 

och tydliga svar på sina frågor. Det var även viktigt att sjuksköterskan förmedlade kunskap 

och kompetens samt att smärtlindringen var effektiv. Mindre viktigt var behovet av 

information rörande sjukhuset, vårdpersonalens rutiner, dagligen ha samma sjuksköterska, 

stöd från andra än deras närstående eller att prata med läkare varje dag. För närstående var 

behoven snarlika men med en annan rangordning. Det viktigaste behovet som inte blev 

tillfredsställt för patienten var att få veta prognos och framtidsutsikter på deras 

cancersjukdom. 

 

  

Smärtskattningens betydelse för optimal smärtlindring 

 

Overcash et al. (2013) beskrev att 73 procent av patienter med en cancerdiagnos led av en 

inadekvat smärtbehandling. Bedömning av smärtan var enligt forskarna en av de viktigaste 

faktorerna för att åstadkomma optimal smärtlindring och något som ansågs vara en 

prioritet för effektiv behandling (Garcia, et al., 2015; Xue et al., 2007).  

 

I Rustöen et al. (2013) studie svarade 1241 sjuksköterskor i tolv europeiska länder på hur 

bedömningen av genombrottssmärta skattades. Resultatet visade att endast 39 procent av 

sjuksköterskorna använde sig utav smärtskattningsverktyg för att skilja på grundsmärta 

kontra annan smärta som till exempel genombrottssmärta. Av de sjuksköterskor som 

använde dessa smärtskattningverktyg tyckte hela 95 procent att de var värdefulla redskap 

och hjälpte dem att skilja på olika smärttyper.  

 

Flera studier (Fitch et al., 2013; Rustöen, et al., 2013) påvisade hur viktigt det var att 

smärtskattningen skulle ske på ett konsekvent och systematiskt sätt för att bedöma 

genombrottsmärta men det som saknades för en adekvat smärtskattning var 

smärtskattningsverktyg utformade enbart för genombrottssmärta. Fitch et al. (2013) 

påvisade att det krävs tydliga riktlinjer och rutiner hur genombrottssmärta ska bedömas och 

skattas. Ett evidensbaserat smärtskattningsverktyg för genombrottssmärta behövde 

utvecklas och implementeras. Enligt Binner et al. (2011) och Smith et al. (2014) som i sina 

studier identifierade brist på tydliga riktlinjer och kliniska rutiner för bedömning av 

neuropatisk smärta och det kunde således bli svårt för sjuksköterskor att förhålla sig till 

denna smärta. I studien gjord av Garcia et al. (2015) framkom det att oftast smärtskattas 

intensiteten av smärtan men inte de andra upplevelserna som känslor och tankar. De 

smärtskattningsverktyg som fanns ansågs inte optimala vid cancersmärta.  
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I studier av De Silva et al. (2015) och Garcia et al. (2015) belyste författarna faktorer som 

kunde försvåra omvårdnaden hos patienter som upplevde cancersmärta, faktorer som 

försämrade möjligheterna till smärtskattning och därmed smärtlindring. Sjuksköterskor 

vittnade om hinder i form av en frustration och en känsla av hjälplöshet när det kom till 

omvårdnaden och att tidsbrist var en påverkande faktor som ledde till en bortprioritering av 

smärtskattning och de icke farmakologiska interventionerna. 

 

 

DISKUSSION 

 

Resultatdiskussion 

 

Syftet med litteraturstudien var att belysa sjuksköterskans omvårdnad vid cancersmärta. 

Studien tar fram hinder men också möjligheter till en ökad vårdkvalité inom cancersmärta. 

Faktorer som direkt och även på sikt kan påverka omvårdnaden och framförallt välmåendet 

hos de patienter som upplever cancersmärta.  

 

Det som de flesta studier beskrev var den kunskapsbrist som fanns hos sjuksköterskor. 

Bristerna var främst inom de farmakologiska interventionerna med även inom smärtans 

patofysiologi, neuropati och genombrottssmärta trots att sjuksköterskans huvudansvar är 

att bedöma, planera och ha kontroll för att förebygga och lindra patientens smärta 

(Blumstein, 2015). Cancersmärta kan yttra sig på olika sätt beroende på orsak (Norrbrink 

& Lundeberg, 2014) därför blir sjuksköterskans kunskaper inom cancersmärta avgörande 

vid smärtbedömning och smärtskattning. Sjuksköterskans omvårdnaden kan bli bättre i 

flera avseenden om kunskapen förbättras och ökas (Binner, Ross & Browner, 2011; Fitch 

et al., 2013; Garcia et al., 2015; Smith et al., 2014; Wengström et al., 2013). Flera studier 

(Garcia et al.,2015; Shahriary et al., 2015; Xue et al., 2007)) beskrev att sjuksköterskor inte 

hade tillräckligt med kunskaper inom de farmakologiska interventionerna. Sjuksköterskan 

måste ha vetskap om de olika läkemedel som används vid cancersmärta men också hur de 

ger effekt på respektive smärttyp, biverkningar och beroende (Mahfudh, 2011). Dessa 

kunskaper måste även förbättras för att patienten ska få tydliga och adekvata förklaringar 

till deras behandlingar. Sjuksköterskor brister i kunskap vad gäller att skilja på nociceptiv 

och neuropatisk smärta. Neuropatisk smärta upplevs som mer intensiv och mer 

svårbehandlad därför är det viktigt att denna smärta kartläggs så tidigt som möjligt för 

bästa möjliga smärtlindring ska kunna genomföras (Tofthagen & Mc Millan, 2011). 

Genom att ha förmåga att tidigt identifiera och skilja på den nociceptiva smärta från den 

neuropatiska smärta kan sjuksköterskor bidra till bättre smärtlindring (Barker, 2009). 

Genombrottssmärta är vanligt för de som patienter som har en cancersjukdom. De är 

väldigt plågsamma för patienten både för att de ger intensiv smärta samt att de inte går att 

förutse när skoven kommer (Buchanan et al. 2014). Sjuksköterskan måste bli mer vaksam 

och ha kompetens nog för att kunna skilja på grundsmärta och genombrottssmärta. 

Sjuksköterskan måste också vara medveten om de icke smärtsamma symtomen som 

neuropati kan skapa av bland annat cytostatika behandling (Chapman, 2012a). Om 

sjuksköterskor besitter kunskap om smärtans patofysiologi och innehar en förståelse för 

olika smärttyper och smärtmönster samt att kunna informera och samtala med patienter om 

dessa så är målet till optimal smärtlindring på god väg att uppnås. Smärtundervisningen 

bör utvecklas och utökas i sjuksköterskeutbildningen men även att fristående kurser ska 

vara möjligt. Sjuksköterskorna uppgav en önskan att öka deras kunskaper inom smärtans 

patofysiologi men även inom farmakologska interventioner (Garcia et al., 2015). 
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De som framkom i studien var att kommunikationen i teamet såväl som kommunikation 

och informationsöverföringen mellan sjuksköterska och patient var mycket viktig. Detta 

resulterar i att patienten känner tillit till sjuksköterskan men även att de känner trygghet 

med att det finns ett tema runt dem (Beck et al. 2010). En god kommunikation med 

patienten gynnar även sjuksköterskan då man får ur mer information från patienten 

(Mahfudh, 2012). Kommunikation är betydande begrepp inom sjuksköterskeprofessionen 

(Friberg & Öhlen, 2014) och sjuksköterskan måste i sin kommunikation med patienten 

vara lyhörd för vad som sägs och vad patienten upplever då smärtan är subjektiv. Studierna 

av Beck et al. (2010) och Dougherty (2010) visade att det är av stor betydelse för patienten 

att sjuksköterskan är öppen och ärlig i sin kommunikation samt visar respekt och 

medkänsla.   

 

När det kommer till god omvårdnad vid cancersmärta visade flertalet artiklar i resultatet 

vikten av en god och informationsrik kommunikation mellan patient och sjuksköterska 

(Chou & Lin, 2011; Naveh, Dror & Musgrave, 2011). Vilket Socialstyrelsen (u.å.) 

tydliggör då de poängterar att kommunikation och informationsöverföringen mellan 

sjuksköterska och patient är en riskfaktor i omvårdnaden på grund av otydlighet eller att 

missförstånd kan uppstå i interaktionen mellan parterna. Att informera patienten men även 

de närstående om olika smärttyper, hur de kan behandlas och smärtlindras är en viktig del i 

omvårdnaden.  Genom att informera patienten om deras läkemedelsbehandling blir 

följsamheten bättre (Chou & Lin, 2011). Perifer neuropati eller neuropatisk smärta kan 

vara sidoeffekter efter cytostatika behandling och kan ge flera obehagliga komplikationer 

för patienten (Hammersla & Faith Kapustin, 2012), det är viktigt att denna information ges 

så att patienten rapporterar tidigt om dessa symtom (Brinner et al., 2014; Smith et al., 

2011). Sjuksköterskan ska även sätta upp realistiska mål för patienten angående 

smärtlindring.  De förväntningar som patienten får om sin smärtlindringen kan generera till 

lägre smärtintensitet. Genom information och undervisning kan även egenmakt och 

egenvård skapas hos patienten (Edberg & Wiij, 2009) och när smärtkontroll infinner sig 

hos patienten ökar välbefinnandet (Beck et al., 2015; Dougherty, 2010).  

 

Vad som framkom i resultatet finns det ett behov av god kommunikation mellan 

sjuksköterskan och det interprofessioenlla teamet runt patienter, med kontinuerlig 

övervakning, smärtskattning och återkoppling om patientens smärta. Sjuksköterskan är den 

person i vårdteamet som har huvudansvaret för omvårdnaden och enligt Mahfudh (2011), 

har sjuksköterskan också ansvaret att informera de övriga professionerna i det 

interprofessionella teamet om patientens tillstånd så att en adekvat omvårdnad kan 

utformas utefter patientens behov och önskemål. Detta sammantaget ger en bättre 

vårdkvalité vilket kunde styrkas ytterligare av resultatdelen kommunikation och 

information där Garcia et al. (2015); Overcash et al. (2013); Xue et al. (2015) visade vikten 

av interaktion mellan professionerna. Resultatet lyfte också fram hur viktigt det är att 

patienterna blir delaktiga i sin vård genom att kontinuerligt informera om 

smärtbehandlingsplan samt att de känner att det finns ett team runt dem. För att öka 

vårdkvalitèn och även patientsäkerheten behövs således en effektiv kommunikation mellan 

sjuksköterska och det interprofessionella teamet vilket understryks av Socialstyrelsen (u.å.) 

som beskriver samarbetet mellan sjuksköterskan och det interprofessionella teamets 

betydelse. Almås et al. (2011) skriver också att det interprofessionella teamet ska 

samarbeta för att uppnå optimal smärtkontroll.  

 

För att kunna bedöma och utvärdera smärtan hos patienter med cancersmärta krävs det 

riktlinjer och kontinuitet i smärtanalysen. I studien Overcash et al. (2013) menade de att för 
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att uppnå en optimal smärtlindring är bedömningen av smärtan den viktigaste faktorn och 

borde enligt Xue et al. (2007) vara en prioritet i omvårdnaden. Det som behöver utvecklas 

är evidensbaserad och tillförlitliga smärtskattningverktyg för främst genombrottssmärta 

(Fitch et al., 2013; Rustöen et al., 2013; Wengström et al., 2014). Flera studier påvisar 

vikten av ett konsekvent användande av smärtskattningsverktyg och enligt Cancerfonden 

(2016) är det inte ovanligt med inaktuella kunskaper gällande smärtbehandlingen och 

därför uppmanar patienter att vara ifrågasättande när det kommer till smärtbedömningen.  

 

 

Metoddiskussion 

  

En allmän litteraturstudie eller en icke systematisk litteraturstudie valdes för den 

föreliggande studien, där syftet var att belysa sjuksköterskans omvårdnad vid 

cancersmärta. Med en allmän litteraturstudie tas den evidensbaserade kunskapen fram och 

sammanställs. En systematisk litteraturstudie kräver mer struktur och är mer omfattande i 

sin uppbyggnad. Den hade blivit svår att genomföra tidsmässigt på tio veckor, dock hade 

en korrekt genomförd systematisk litteraturstudie varit mer pålitlig (Forsberg & 

Wengström, 2016). Vi valde en litteraturstudie före en empirisk studie då det finns redan 

mycket forskning inom ämnet, omvårdnad och cancersmärta. Den forskning som finns 

ansåg vi kunna besvara vårt syfte. Vi ville också få fram en bred bild av området, både från 

sjuksköterskans och patientens synvinkel och det skulle bli för tidskrävande att genomföra 

det empiriskt. Litteraturstudien är baserad på forskningsartiklar som belyser och utgår både 

från sjuksköterskans och patientens perspektiv samt från kvalitativa och kvantitativa 

studier. Att sammanställa resultat från två olika perspektiv samt från en kombination av 

kvalitativ och kvantitativ forskningsresultat inhämtas en bredare förståelse och svar inom 

valt ämne. Inklusion av både kvalitativ och kvantitativ ansats kan innebära en ökad 

säkerhet av resultatet (Forsberg & Wengström, 2016).   

  

Från början var syftet att beskriva sjuksköterskans omvårdnad vid neuropatisk smärta. Det 

genererade främst i forskningsartiklar som beskrev symtom och de farmakologiska 

interventionerna inom neuropatisk smärta och inte de omvårdnadsåtgärder som används. 

Det svarade inte på vårt syfte till studien och därför modifierade vi syftet till omvårdnaden 

vid cancersmärta. Det kan ha påverkat hur vi har sökt på forskningsartiklar och de som 

användes i resultatet. I söktabellen deklareras dessa artikelsökningar vilka vissa kan 

härledas till artikelsökningar utförda innan studiens syfte omformulerades. 

 

Trots att cancer är en sjukdom som förekommer i alla åldrar så valdes forskningsartiklar 

endast med vuxna, dels för att minska antalet sökträffar men främst på grund av att smärta 

uttrycks och mäts annorlunda hos barn. Det är inte en homogen grupp då det beror på 

barnets förmåga att uttrycka sig som påverkar bedömning och skattning av smärtan. Vi 

valde att inte begränsa oss till en specifik cancersjukdom när cancersmärta är oberoende av 

specifik typ av cancer. Vi exkluderade de forskningsartiklar som endast beskrev 

omvårdnaden inom den palliativa vården. Palliativ omvårdnad skiljer sig ifrån den kurativa 

omvårdnaden när det handlar om vårdfilosofin. Att inte begränsningen gjordes mellan 

öppenvården och slutenvården kan beskrivas genom att omvårdnaden anser vi bör vara 

densamma oavsett vårdform. Den patientgrupp med cancersjukdom som inte är 

slutenvården har en kontinuerlig och frekvent kontakt med sjukvården och bör få en snarlik 

omvårdnad som de som är inneliggande. Vi har valt att inte begränsa studien med endast 

vissa forskningsländer utan litteraturstudiens resultat innefattar länder som Taiwan, Sri 

Lanka, USA, Kanada, Iran och flera europeiska länder. Detta med förhoppning att berika 
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och bredda resultatet dock kan urvalet av forskningsländer påverkat resultatet felaktigt då 

sjuksköterskans och patientens situation och förutsättningar varierar i stor utsträckning 

mellan dessa länder.  

 

Alla forskningsartiklar som användes till resultatet var på engelska och även om svensk-

engelskt lexikon nyttjades kan översättningen ändå ha skapat vissa nyansskillnader 

gällande vissa ord som inte finns i svenskan. Detta anser vi inte har påverkat resultatet. 

 

Främst cancer men även smärta har en stor plats i forskarvärlden. För att minska ner på 

antalet träffar vid artikelsökningarna krävdes det avgränsningar såsom endast vuxna samt 

tillgänglighet av abstrakt och referenser. I PubMed användes också engelska som 

avgränsning. Detta kan ha resulterat i att vissa relevanta forskningsartiklar inte kom med i 

litteraturstudiens resultat. I de sökträffar som uppstod kunde forskningsartiklar återkomma 

i båda databaserna även när olika kombinationer med sökorden genomfördes.  

 

De forskningsartiklar som inkluderades i studien var flertalet publicerade i vetenskapliga 

tidskrifter vilket är av betydelse när det handlar om forskningsartikelns vetenskapliga 

kvalité. Vetenskapliga artiklar kännetecknas av att de är kritiskt granskade av experter, 

peer reviewed, inom området innan de publiceras. I resultatet har endast de 

forskningsartiklar som uppfyller ett visst kvalitetskrav och etiskt krav inkluderats. De 

etiska kraven har varit att forskningsartikeln har redogjort för att de har blivit godkända av 

en etisk kommitté eller styrelse. De forskningsartiklar som svarade på studiens syfte lästes 

enskilt och sedan diskuterades och sammanfattades de huvudfynd som uppkom. Om skilda 

åsikter angående kvalitet uppstod granskades artikeln ånyo och diskuterades åter om dess 

validitet och realibilitet. Att sammanfatta forskningsartikarna var svårt många gånger när 

de kategorier som kom fram i resultatet går in i varandra. Det svåraste var att skilja på 

dessa och att göra resultatpresentationen och resultatdiskussionen struktur lätt att förstå.  

 

Förförståelsen kring vårt valda ämne var inte stort även om teoretisk kunskap fanns inom 

smärta som helhet. Studien är utförd med en ödmjukhet inför ämnet och vi tycker oss har 

kunnat hålla en objektivitet under hela arbetets gång.   

  

Datainsamling, analys och granskning har gjorts tillsammans via fysiska möten men även 

via webbaserade system. Vi anser att fler fysiska träffar hade varit till fördel då möjlighet 

till mer ingående diskussioner och genomgång av materialet hade gjorts i högre grad. Byte 

av studiens syfte gjorde att vi fick tidsbrist och det gjorde att vi sparade tid genom att sitta 

var och en för sig. Diskussioner har ändå förts kontinuerligt via telefon och via 

webbaserade system.  

 

 

Slutsats 

 

Det finns många hinder för en god omvårdnad och smärtlindring inom cancersmärta. De 

största hindren var att sjuksköterskan inte har den kunskapsnivån som krävs för att skilja 

och uppmärksamma olika smärttyper. Smärtundervisning bör således ges i större 

utsträckning. En effektiv och god kommunikation mellan sjuksköterskan och patient men 

även mellan sjuksköterskan och det interprofessionella teamet är avgörande för att 

vårdkvalitén ska förbättras. Information och undervisning om patientens diagnos, prognos 

och behandlingar ger trygghet till patienten. Patientens autonomi respekteras.  

Följsamheten förbättras då patienten har fått information om dess farmakologiska 
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behandlingar. Tydliga riktlinjer och rutiner hur smärtskattningen ska gå till är också 

avgörande för en effektiv smärtlindring. 

 

  

Fortsatta studier 

  

Forskning inom cancersmärta är viktigt då många med en cancerdiagnos inte får den 

smärtlindring de har möjlighet till. Behovet av forskningsstudier som tar fram riktlinjer och 

smärtskattningssystem för cancersmärta är essentiellt för att smärtlindringen och 

vårdkvalitén ska förbättras. Mer forskning kring tillvägagångssätt och de krafttag som 

behövs för att uppnå en effektiv smärtlindring samt hur de ska implementeras inom den 

kliniska verksamheten. 

 

            

Klinisk tillämpbarhet   

  

Omvårdnaden kring cancersmärta är viktigt att lyfta inom sjukvården. Studien tar fram 

både hinder och möjligheter till en förbättrad omvårdnad för de patienter som lider av 

cancersmärta. Det är av stor vikt att dagens sjuksköterskor får möjligheten att utveckla sin 

kompetens och kunskap kring svåra smärttillstånd. En ökad medvetenhet om 

smärtfysiologi, bedömning i olika former, bemötande skulle troligen gagna alla 

involverade kring patienten. Sjuksköterskan är den som har det övergripande ansvaret för 

omvårdnaden är det av stor betydelse att hon har kunskap och har förståelse för smärtan 

samt förmågan att kunna se tidiga tecken och symtom vid olika former av cancersmärta. 

Sjuksköterskan kan då bidra till en relevant och effektiv smärtlindring i god tid. 
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Willman, A., Stolz, P., & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad: En bro 

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

 

World Health Organization. (2016). Cancer: Keyfacts. Hämtad 28 november, 2016, från 

https://www.socialstyrelsen.se/patientsakerhet/riskomraden/kommunikation
http://www.vardhandboken.se/Texter/Smartskattning-av-akut-och-postoperativ-smarta/Smartskattningsinstrument/
http://www.vardhandboken.se/Texter/Smartskattning-av-akut-och-postoperativ-smarta/Smartskattningsinstrument/


 22     

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/en/ 

 

World Medical Association. (2013). WMA . Declaration of Helsinki: Ethical Principles 

for Medical Research Involving Human Subjects. Hämtad  28 november, 2016, från 

http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/ 

 

*Xue, Y., Schulman-Green, D., Czaplinski, C., Harris, D., & McCorkle, R. (2007). Pain 

Attitudes and Knowledge Among RNs, Pharmacists, and Physicians on an Inpatient 

Oncology Service. Clinical Journal of Oncology Nusing 11(5), 687-695. doi: 

10.1188/07.CJON.687-695 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/en/
http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/


BILAGA A 

 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). 

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 väl genomförd 

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 väl genomförd 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. 

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

 

 

Författare 

År  

Land  

Titel Syfte Metod  

 
Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Binner M, Ross 

D, Browner I 

 

2011 

USA 

 

Chemotherapy-

induced 

peripheral 

neuropathy: 

assessment of 

oncology nurses' 

knowledge and 

practice 

 

Undersöka beteende 

och kunskap hos 

onkologi 

sjuksköterskor 

angående kemoterapi 

inducerad perifer 

neuropati vid 

bedömning hos 

cancerpatienter 

Cross- sectional metod.  

Där 39 sjuksköterskor deltog självvalt i 

studien, frågeformulär  

39 

(-) 

I huvudsak påvisade resultat en 

kunskapsnivå på 12,6 av 16. Men 75 

procent av deltagarna bedömde sig själva 

och sin färdigheter till rättvisa till låga. 

Omvårdnad och bedömning bör vara 

effektiv och anpassad för den roll 

sjuksköterskan har. 

CCT 

II 

Beck. S.L, Brant  

J, Donohue R, 

Smith E, 

Towsley G, 

Berry P, Guo 

JW, AL-Qaaydeh 

S, Pett M & 

Donaldson 

 

2016 

USA 

Oncology Nursing 

Certification : 

Relation to 

Nurses´Knowledge 

and Attitudes 

About pain, 

Patient-reported 

Pain care Quality, 

and Pain 

Outcomes 

Syftet med studien var 

att jämföra 

kuskapsnivån mellan 

sjuksköterskor med 

olika grad av 

utbildning. 

Metod: Prospektiv design 

Urval: sjuksköterskor med olika grad av 

utbildning. Leg sjuksköterskor, specialist 

sjuksköterskor och sköterskor. 

Data: enkät och formulär svar som 

samlades in och sammanställdes. 

134 

(43)  

Resultatet visade att de sjuksköterskor 

med högre utbildning  inom onkologi 

hade mer kunskap gällande smärta. 

   P 

   I 

BILAGA B 
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Matris över inkluderade artiklar 

 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod  

 
Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Beck S.L, 

Towsley G.L, 

Berry P.H, 

Lindau K, Field 

R. B, Jensen S 

2009 

USA 

 

 

 

 

 

 

 

Core Aspects of 

Satisfaction with 

pain 

Management: 

Cancer Patients 

Perspectives 

Syftet med studien var 

att beskriva patienters 

förväntningar i 

relation till cancer-

relaterad smärta, 

Utforska den 

kognitiva process som 

ligger bakom 

patienters bedömning 

av smärtlindring samt 

tillfredställning och 

missnöje med 

smärtlindring, samt 

utforska skillnader 

mellan hög 

tillfredställelse och 

hög smärtintensitet. 

Metod: En kvalitativ studie i mixad 

metod som kombinerades med ett 

strukturerat frågeformulär. Följt av en 

intervju som uppföljning.  

Urval: Patienter med 

cancer i ett senare stadie som upplever 

smärttoppar som ger minst 4 på NRS 

Patienter som upplevt smärttoppar 

postoperativt med minst 4 på NRS. 

Engelsktalande och kognitivt stabila 

patienter. Exklusionkriterier var 

kronisk smärta, ländryggssmärta utan 

konkurerande cancersmärta. 

Data: Kvantitativ data summerades 

och sammanställde i tabeller och data 

från 33 intervjuer kodades och 

sammanställdes i resultat 

     33 Den postoperativa gruppen rapporterade 

en significant högre smärta än de med 

cancer. Den gruppen uppgav även en 

högre smärtlindring. I resultat uppkom 

även källor till missnöje vilket kunde 

vara bristande kommunikation, dåligt 

fokus på patienten och lång väntetid. 

Källor till att vara nöjd kunde relateras 

till sjuksköterskor eller läkare som 

lyssnade., verkligen ville hjälpa patienten 

 

 

    K 

     I 

Canivet D, 

Dalvaux N, 

Gibon A-S, 

Brancart C, 

Slachmuylder J-

L, Razavi D 

2014 

Belgien 

 

 

Improving 

communication in 

cancer pain 

management 

nursing: a 

randomized 

controlled study 

assessing the 

efficacy of a 

communication 

skills training 

program 

Studien undersökte 

effekten av ett 

kommunikations-

övningsprogram för 

onkologi 

sjuksköterskor 

gällande hantering av 

cancer smärta  

Metod: Randomiserad kontrollerad 

studie 

Urval: sjuksköterskor som arbetat med 

cancerpatienter den senaste 6 

månaderna och ville vara med i 

studien. 

Data: data från inspelade samtal i 

kommunikations träningsprogrammet.  

Transkribering av insamlad data från 

både experimentgrupp och 

kontrollgrupp. 
 

115 

(15) 

 

Kommunikationsprogrammet visade sig 

minska de hinder som patienten kan ha 

vad gäller deras undran om smärta och 

behandling men förbättrade inte deras 

smärtlindring/smärtupplevelse i det stora 

hela. Den utbildade sjuksköterskan hade 

mer djupgående frågor angående 

patientens känslor och upplevelser som 

är kopplade till smärtan.   

 

RCT 

I 

Bilaga B 
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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 

 

 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod  

 
Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Chou P-L, Chia- 

Chin L 

2011 

Taiwan 

 

 

A pain 

education 

programme to 

improve patient 

satisfaction with 

cancer pain 

management: a 

randomised 

control trial 

Syftet med denna 

studie var för att 

utvärdera huruvida 

utbildningsprogramvid 

smärta fungerar för 

tillfredsställelsen 

hos patienter med 

cancer när det gäller 

smärtlindring.  

Metod: Randomiserad kontrollerad 

studie Urval: 61 par (patient-familj). 

Fyra frågeformulär Där experiment 

gruppen deltog i utbildningsprogrammet 

och kontrollgruppen inte deltog i ett 

program. Frågor besvarades och 

deltagarna följdes upp efter två och fyra 

veckor. 

   136 

   (14) 
Experimentella gruppen visade en tydligt 

hög nivå av tillfredsställelse efter 

utbildningen för sjuksköterskor och läkare 

i avseende smärtlindring. 

RCT 

   I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De Silva B, Rolls 

C 

2011 

Australien 

 

 

 

Attitudes, 

beliefs, and 

practices of Sri 

Lankan nurses 

toward cancer 

pain 

management: 

An ethnographic 

study 

 

Syftet var att utforska 

erfarenheter gällande 

cancer smärta och dess 

behandling/ hantering 

hos sjuksköterskor som 

arbetar på ett statligt 

sjukhus i Sri Lanka 

 

Metod: Kvalitatitativ (Ethnografisk 

metod) 

Urval: 10 sjuksköterskor 

Data: Insamling av data har skett mellan 

oktober 2007-januari 2008. Genom 

observationer av sjuksköterskor och 

semistrukturerade intervjuer har aktuell 

data fåtts. Genom kodning av insamlad 

data och sortering har resultat kunnat 

framställas. 

 

 

      10 Bristfällig kunskap hos sjuksköterskor 

beträffande smärtbehandling relaterad till 

cancersmärta. Fynd pekar på bristande 

resurser, kort om personal och dåliga 

arbetsförhållanden (hög arbetsbörda) 

 

      K 

      II 

Bilaga B 



27 

 

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 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

 (bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Dougherty M 

 

2010 

 

          USA 

 

 

 

 

 

Assessment of 

Patient and 

family needs 

During an 

Inpatient 

Oncology 

Experience 

Syftet var att identifiera 

de specifika behov som 

patient och närstående 

har inom slutenvården 

gällande 

cancerbehandling. 

Metod: En explorativ – deskriptiv design 

användes för att studera valt syfte. 

Urval: > 18 år och under behandling vid 

tillfället för studien, minst 48 h. Tala och 

förstå engelska, vara orienterad och alert.  

Inga psykiatriska sjukdomar eller de utan 

närstående. 

 

 

 

 

 

      54 

     ( 0) 

 

 

 

Det framkom att viktigaste för patient och 

närstående var kommunikation och 

information om vården och dess process. 

Att få delta i sin omvårdnad och känna till 

planer, får svar på frågor m.m. 

 

 

 

 

P 

II 

Fitch M.I, 

McAndrew A, 

Burlein-Hall S 

 

2013 

Canada 

A Canadian 

online survey of 

oncology 

nurses´perspecti

ves on the 

defining 

characteristics 

and assessment 

of breakthrough 

pain in cancer 

Syftet var att utforska 

kunskapen hos onkolog 

sjuksköterskori Canada 

och deras förmåga 

gällande bedömning av 

genombrottsmärta. 

Vilka metoder de 

använder för 

identifierande av 

smärta.  Och vilka 

skattningsinstrument  

som används 

och den börda som 

patienter får genom 

smärtan. 

Metod: Till en prospektiv enkät studie 

inbjöds 688 sjuksköterskor till att delta i 

studien. 406 avstod. 

Enkäten skickades ut på engelska och 

franska. 

Urval; Var tvungna att arbeta med 

cancerpatienter, 2. Måste behandla 

patienter med smärta relaterad till deras 

cancer. 3. Måste möta minst 10 

cancersjuka patienter i månaden. 

På webplatsen Simple survey, a division 

of outsidesoft solutions INC, fanns en 

online enkät tillgänglig för studien 

mellan 10 juni-4 juli 2011: Insamlad data 

sorterades fördes in i tabeller utefter, 

ålder, erfarenhet, antal procent 

anställning, utbildning m.m. 

     262 

    (201) 

Utifrån insamlad data framkom att ca 41-

80% av patienterna som deltagande 

sjuksköterskor vårdade, led av smärta och 

genombrottsmärta. Många sjuksköterskor 

kände sig osäkra på dess karaktär. Ett 

minimum av deltagarna använde sig av 

instrument för smärtskattning. Slutligen 

framkom att mer utbildning krävs för att 

tillämpa god kvalitet på smärthantering 

och bedömning samt att vara konsekvent 

vid användande av dessa åtgärder. 

 

 

 

 

 

P 

II 

Bilaga B 
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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 

Författare 

År  

Land  

Titel Syfte Metod  

 
Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Garcia A, 

Whitehead D, 

Winter H.S 

 

2015 

Nya Zeeland 

Oncology 

nurses´perception 

of cancerpain: a 

qualitative 

exploratory study 

Syfte var att undersöka 

hur sjuksköterkor inom 

onkologi uppfattar 

smärta hos patienter 

som har cancersmärta. 

Metod: En kvalitativ studie med 

semistrukturerade intervjuer. 

Urval: Inklusionskriterier var 

sjuksköterskor med vana att arbeta inom 

onkologi vård 

Data: Semistrukturerade djup intervjuer 

spelades in och transkriberades samt 

kodades.  Vilket följdes av att lyssna på 

och läsa intervjuerna för att öka förståelse 

och innehåll 

       6 

      (1) 

 

6 teman funna i resultatet. 1- mening och 

tolkning av cancersmärta. 

2- förväntningar och frustration. 3-rollen i 

interprofessionellateamet, 4- orapporetad 

smärta, 5- utbildning och övning, 6-

psykologiska interventioner. Resultatet från 

denna studie går parallellt med större 

studier inom samma område. 

Sjuksköterskors attityd gentemot smärta var 

övervägande positiv men ökad utbildning 

inom fysiologi och hantering av smärta 

samt behandling var önskvärd. Studien lyfte 

även begränsningar i vården, främst hos 

personalen till exempel frustration, 

hjälplöshet inför arbetssituation. Vilket 

kunde kopplas till underbehandlad smärta. 

 

 

    K 

    II 

Naveh P, Leshem 

R, Dror YF, 

Musgrave CF 

2011 

Israel 

Pain severity, 

satisfaction with 

pain 

management, and 

patient-related 

barriers to pain 

management in 

patients with 

cancer in Israel 

Syfte med studien var 

att undersöka 

svårighetsgrad och 

tillfredställelse 

relaterat till 

smärtlindring samt 

patientrelaterade 

hinder hos cancer 

patienter  

Metod:  Beskrivande tvärsnittstudie/ 

Cross-sectional studie 

Urval: Cancerpatienter, >18 år, talade 

hebreiska och hade självskattat sin smärta 

de senaste 24h 

Data: insamlad data, analyserades och 

sammanställdes i tabell. 

 

 

 

 

   144 

    (-) 

Det fanns en signifikant betydelse på 

patientens förväntningar inom smärtlindring 

och informationen kring smärtlindringen. 

De som hade fått information hade en lägre 

smärtintensitet än de som inte hade fått 

information/undervisning. 

 

 

 

 

 CCT 

     II 

Bilaga B 
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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 

 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod  

 

 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Overcash J, 

Hanes D, 

Birkhimer D, 

Askew T 

2013 

USA 

 

 

 

Pain Intensity 

and pain 

management of 

hospitalized 

patients with 

cancer: An 

opportunity for 

improvement 

 

 

 

 

Syftet med studien var 

att undersöka 

intensiteten av smärta 

samt I vilken 

utsträckning 

smärtkontroll utförs på 

ett onkologi sjukhus i 

Utah 

Metod:  

Urval: Engelsktalande kvinnor och män. 

Cancerdiagnos utan vidare specifikation 

eller stadie. Patienterna var tvungna att 

vara inneliggande vid tillfället för 

intervjuerna, haft smärta eller fått 

smärtlindring 

 

 

 

     76 

    ( - ) 

 

Ett teambaserat arbete kring patienten och 

en värdering i smärtlindringen ska 

kontinuerligt följas upp för att förbättring 

av kvaliteten på vården ska kunna 

levereras. 

      P 

      II 

Rustöen T, 

Geerling J, Pappa 

T, 

Rundström C, 

Weisse I, 

Williams S.C, 

Zavratnik B och 

Wengström Y 

 

2013 

Norge 

How nurses 

assess 

breakthrough 

cancer pain, 

and the impact 

of this pain on 

patients´daily 

lives- result of a 

european survey 

Syftet var att öka 

kunskapen om hur 

sjuksköterskor kan 

skatta 

genombrottsmärta vid 

cancersjukdom. Samt 

huruvida det är svårt 

att skilja denna form av 

smärta och “ vanlig “ 

smärta.  

Metod: Survey Questionaire 

Urval: Sjuksköterskor från 12 europeiska 

länder rekryterades till studien via EONS 

websida, enskilda inbjudningar har också 

gjorts.  

Data: En pilot studie i form av online 

enkät skickades ut initialt. Sedan 

skickades huvud enkäten och besvarades, 

översattes och kontrollerades. 

Sammanställdes sedan in i tabeller. 

 

    1618 

    (377) 

Deltagare från 12 olika europeiska länder 

deltog i studien. Sjuksköterskor ansåg att 

genombrottsmärta är påtagligt störande för 

patienters dagliga liv och flertalet 

sjuksköterskor hade svårigheter att skilja på 

olika sortens smärtor. Överlag så lider 

Cancerpatienter mycket av sin smärta men 

framförallt vid genombrottsmärta.. Vad 

som framkom var att sjuksköterskor 

behöver mer kunskap om smärta och 

hantering vid genombrottsmärta samt 

riktlinjer samt verktyg för att använda 

kliniskt skulle behövas. Mer forskning 

ansågs behövas. 

 

      P 
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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 

 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod  

 
Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Shahriary S, 

Shiryazdi SM, 

Shiryazdi SA, 

Arjomandi A, 

Haghighi F, 

Vakili FM, 

Mostafaie N 

2015 

Iran 

Oncology 

Nurses 

Knowledge and 

Attitudes 

Regarding 

Cancer Pain 

Management 

Syftet var att fastställa 

den grundläggande 

nivån på kunskap och 

attidtyd hos onkolog 

sjuksköterskor gällande 

cancer smärta. 

Metod: Cross-sectional studie 

Urval: Leg sjuksköterskor och 

timanställda som arbetar halv eller heltid 

på canceravdelningar. Sjuksköterskor som 

varit ledig mer än två veckor samt 

sjuksköterskor som arbetade natt under 

datainsamling: frågeformulär besvarades 

och samlades in samt analyserades och 

sammanställdes i tabeller. 

   62 

   (4) 

Kunskap är bristfällig om cancer smärta 

och behandling av denna. Av 94.8 procent 

med kandidatexamen så var 13.8 procent 

fått övningar i smärtbehandling. 80 procent 

hade endast den utbildning de fick från 

sjuksköterskeutbildningen. Vad som 

framkom var den bristande kunskap och 

attityden gentemot smärta vid cancer och 

och smärtbehandling. Samt att 50% av 

sjuksköterskorna underskattade 

patienternas smärta och därför inte 

behandlade dem korrekt. Brist på tid och 

arbetsbörda var även det faktorer som 

framkom i artikeln. 

 CCT 

    II 

 

 

 

 

Smith E, 

Campbell G, 

Tofthagen C, 

Kollschade L, 

Collins M-L, 

Warton C, Ghosh 

B, Ronis DL, 

Malloy GA, 

Visovsky C 

2014 

USA 

Nursing 

knowledge, 

practice 

patterns, and 

learning 

preferences 

regarding 

chemotherapy-

induced 

peripheral 

neuropathy 

Utforska 

sjuksköterskors 

kunskap, och hinder i 

samband med 

kemoterapi-inducerad 

perifer neuropati. 

Metod: Cross-sectional  

Urval: Onkolog sjuksköterskor med 

masterexamen eller högre, ONS 

medlemmar, de skulle arbeta I USA, 

minst 20h/v på en vårdinrättning 

Data: Insamling av data som sedan 

sammaställdes i tabeller. 

408 

(-) 

Resultat understryker behovet av 

utbildning och fortbildning beträffande 

inom cemoterapi inducerad neuropati, och 

dess symtom. Som komplement införliva 

komplementära och alternativa metoder i 

sjuksköterskans arbetsområde.  
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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 

 

 

Författare 

År  

Land 
 

Titel Syfte Metod  

 
Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Tofthagen C:S, 

McMillan S:C 

2010 

          USA 

Pain, 

Neuropathic 

symtoms, and 

Physical and 

Mental well-

being in persons 

with cancer 

Syftet med studien var 

att utforska skillnader 

mellan cancerpatienters 

erfarenhet av att 

beskriva sin smärta 

efter neuropatiskt 

bedömning med de 

som inte gjorde det. 

Kliniskt kontrollerad studie 

med 234 patienter. Cancer patienterna 

skulle ha smärtintensitet på minst 3 på en 

skala från 0-10. 18 år de skulle ha gått 

minst sjätte klass inga neurologiska eller 

psykiska nedsättningar och de skulle 

behärska engelska språket. 

345 

(111) 

85 deltagare rapporterade domningar, 

kittlande, stöt liknande smärta och 149 

deltagare ingick därmed kontrollgruppen.  

Den grupp med domningar, kittlande 

smärta och känsla av elstötar uppgav 

oftare  att de upplevde värsta tänkbara 

smärtan och oftare upplevse en sämre 

livskvalitet inga större skillnader i fråga 

om depressiva symtom.  Vid smärta med 

neuropatisk karaktär är det fysiologin 

symtom på neuropati/ neuropatisk smärta 

då detta kräver en annan from av 

smärtlindring samt bedömning. 

CCT 

    II 

 

Wengström Y1, 

Rundström C, 

Geerling J, Pappa 

T, Weisse I, 

Williams SC, 

Zavratnik B, 

Rustøen T 

 

2014 

 

 

The 

management of 

breakthrough 

cancer pain--

educational 

needs a 

European 

nursing survey 

Syftet var att 

undersöka hur 

sjuksköterskor 

bedömer 

genombrottssmärta vid 

cancer, användning av 

standardiserade 

verktyg, förtroende för 

att stödja patienter och 

medvetenhet om 

läkemedel. 

Metod: Online frågeformulär. 

Urval: Sjuksköterskor var tvungna att 

arbeta med cancerpatienter. 

Datainsamling/analys: genom data från en 

online enkät. Samlades data in och 

sammanställdes i tabeller. 

 

 

 

 

 

 

 

  1618 

  (377) 

Utbildning och hjälp av ett standardiserat 

utvärderingsverktyg var associerad med en 

signifikant ökning av sjuksköterskor 

upplevda förmåga att skilja mellan 

genombrott och bakgrundssmärta. 

Sjuksköterskor i länder med den högsta 

andelen av utbildning var mest säker att 

stödja patienter vid smärta. Det finns 

problem i att bedöma den sorts smärta och 

skilja från bakgrundsmärta. Det leder till 

sämre behandling  

P 

I 
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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

Författare 

År  

Land 
 

Titel Syfte Metod  

 
Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Xue Y, 

Schulman-Green 

D, Czaplinski C, 

Harris D, 

McCorkle R 

 

2007 

USA 

Pain Attitudes 

and knowledge 

Among RNs, 

Pharmacists, 

and Physicians 

on a inpatient 

Oncology 

Service 

Studiens syfte var att 

utvärdera och jämföra 

attityder och kunskap 

hos vårdpersonal inom 

onkologisk slutenvård, 

gentemot 

smärtbehandling. 

Gällande 

sjuksköterskor, 

farmaceuter och läkare. 

Metod: Frågeformulär, 36 frågor, 27 inom 

kunskap om smärtbehandling, 5 var inom 

attityd gentemot smärtbehandling, 4 inom 

smärtbedömning 
 

96 

(0) 

 

Sjuksköterskorna hade minst kunskaper 

kring de farmakologiska interventionerna, 

hade en relativt god attityd och ansåg de 

själva 60 procent att ha en tillräcklig 

utbildning inom cancersmärta, 20 % tyckte 

att de inte hade tillräcklig med utbildning 

och 16 procent tyckte att de hade god 

kunskap och 4 procent tyckte att de hade 

utmärkt kunskap.  
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