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SAMMANFATTNING 
 
 
Symtomlindring är en av den palliativa vårdens hörnstenar. Sjuksköterskan har en central 
roll i den palliativa vården och kunskapen om symtom och symtomskattning är av största 
vikt. Det finns forskning som visar att symtomskattning förbättrar patientens 
symtomlindring.  Genom att kartlägga användandet av sjuksköterskors 
symtomskattningsinstrument idag kan behovet av stöd och utbildning upptäckas. 
Sjuksköterskor är den yrkeskategori som ofta utför symtomskattningen, och genom att ge 
möjlighet till ett strukturerat arbetssätt underlättar det att ge patienter i palliativ vård bästa 
möjliga symtomlindring. Regelbunden symtomskattning rekommenderas i Socialstyrelsens 
nationella riktlinjer för palliativ vård. Vid utvärdering av den palliativa vården i livets 
slutskede har det identifierats som ett av förbättringsområdena att öka andelen personer 
med behov av palliativ vård i livets slutskede som smärtskattas.  
Syftet med studien var att kartlägga användandet av validerat symtomskattningsinstrument 
i palliativ vård hos sjuksköterskor inom kommunal regi.  
Metoden var en sekventiell mixad metod som bestod av en till största delen kvantitativ 
enkätstudie, med ett fåtal kvalitativa frågor, samt uppföljande förklarande frågor med 
utgångspunkt ur enkätsvaren. Datainsamling pågick mellan 16 januari 2017 till och med 9 
mars 2017. Enkäterna skickades till 259 sjuksköterskor i Jönköpings kommun och 85 
besvarade enkäten. Data analyserades med hjälp av enkätverktyget esMaker och Microsoft 
Excel, och presenterades i tabeller, figurer och löpande text, och jämförelser mellan olika 
variabler gjordes. Uppföljande frågor skickades via mail till 36 respondenter som givit sitt 
medgivande att svara på ytterligare frågor. De kvalitativa frågorna bestod av en fråga ur 
enkäten och två uppföljande frågor, vilka analyserades med tematisk analys. Sammanlagt 
framkom åtta teman. De symtomskattningsinstrument som efterfrågades i enkäten var 
Visuell analog skala (VAS), Numeric Rating scale (NRS), Abbey pain scale, 
Södersjukhuset SÖS-stickan (SÖS) och Edmonton Symptom Assessment System (ESAS).  
Resultatet visade att större delen av sjuksköterskorna använde sig av 
symtomskattningsinstrument i palliativ vård, där 49 procent använde instrumenten varje 
vecka. Det instrument som användes mest var VAS (85,5 %) och minst var NRS (7,2 %). 
De sjuksköterskor som fått utbildning i palliativ vård och användandet av 
symtomskattningsinstrument använde instrumenten i högre grad än de som inte fått 
utbildning. Sjuksköterskor med längre erfarenhet använde symtomskattningsinstrument i 
högre utsträckning än de som var nyare i yrket.  

Slutsatsen är att kunskap och erfarenhet gör att sjuksköterskorna använder 
symtomskattningsinstrument i större utsträckning. Genom utbildning till sjuksköterskor om 
både palliativ vård och om nyttan av att använda symtomskattningsinstrument kan 
personer som vårdas i livets slutskede få möjlighet att symtomskattas med validerat 
instrument och på så vis få adekvat symtomlindring. 
 
Nyckelord:  Symtomskattningsinstrument, palliativ vård, sjuksköterska, enkätstudie 
 



   

 

ABSTRACT 
 
Symptom assessment is one of the cornerstones of palliative care philosophy. Nurses play 
a central role in palliative care, and knowledge about how to evaluate a patient´s condition 
is an important skill. Research shows that symptom assessment helps the symptom 
management of the patient. Identifying how nurses make use of symptom assessment 
instruments can reveal the need for support and education on the subject. Nurses are often 
involved in symptom analysis, and providing a structured approach can help to give 
patients the best possible symptom management. Regular assessment in palliative care 
recommended by the Swedish National Board of Health and Welfare, and an evaluation of 
palliative care in Sweden found this is an area where improvement is needed. 

The aim of the study was to identify the use of validated symptom assessment instruments 
in palliative care among nurses working with municipal health care.  

The method was a sequential mixed design, with a dominant quantitative survey, including 
a section of follow-up qualitative explanatory questions based on the result of survey 
results. Data was collected between January 16th and March 9th, 2017. The questionnaire 
was emailed to 259 nurses working within the municipality of Jönköping in Sweden and 85 
nurses responded. Data was analyzed using the survey tool esMaker and exported to 
Microsoft Excel, and was presented in tables, figures and text. Data was also organized in a 
manner where the relationships between variables could be compared. Another set of 
questions were then sent by email to 36 respondents who agreed participate in a follow-up. 
The qualitative questions consisted of one question from the survey and two follow-up 
questions, and were analyzed using thematic analysis was used when reviewing responses. 
A total of eight themes were found. The symptom assessment instruments inquired about 
during the survey were Visual Analog scale (VAS), Numeric Rating scale (NRS), Abbey 
pain scale, Södersjukhuset behavior scale (SÖS) and Edmonton Symptom Assessment 
System (ESAS).  

The result showed that most nurses used symptom assessment instrument, 49 percent used 
instruments weekly. The instrument most preferred was VAS (85,5 %) and least preferred 
NRS (7,2 %). Nurses with training in palliative care and symptom assessment used the 
instruments more frequently than those without training. Experienced nurses were using 
the instruments more often than those with less experience. 
The conclusion is that knowledge and experience are important factors which help decide 
how often nurses use symptom assessment instruments. By educating nurses in palliative 
care and the benefits of symptom assessment it will be possible for patients receiving end-
of-life care to have symptoms evaluated by validated instruments, and will result in 
adequate symptom relief. 

 
Keywords: Symptom assessment instrument, palliative care, nurse, survey 
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INLEDNING 

Socialstyrelsen (2016a) utvärderar den palliativa vården i livets slutskede utifrån ett 
nationellt perspektiv. Utgångspunkten har varit Socialstyrelsens nationella kunskapsstöd 
från 2013 och i utvärderingen har flera förbättringsområden identifierats. Ett av 
förbättringsområdena är att öka andelen personer med behov av palliativ vård i livets 
slutskede som smärtskattas. Sjuksköterskan har en central roll i den palliativa vården och 
kunskapen om symtom och symtomskattning är av största vikt. Det finns forskning som 
visar att symtomskattning förbättrar patientens symtomlindring (Watanabe, Nekolaichuk & 
Beaumont, 2012). Genom att kartlägga användandet av symtomskattningsinstrument idag 
kan behovet av stöd och utbildning upptäckas. Sjuksköterskor är den yrkeskategori som 
ofta utför detta och genom att ge möjlighet till ett strukturerat arbetssätt underlättar det att 
ge patienter i palliativ vård bästa möjliga symtomlindring. 

BAKGRUND 

Palliativ vård 
Palliativ vård är ett förhållningssätt som ska verka för bättre livskvalitet hos personer med 
livshotande sjukdom och deras närstående genom att förebygga och lindra lidande genom 
tidig identifiering och bedömning av smärta och andra symtom (World Health 
Organization [WHO], 2002). En god palliativ vård ska omfatta alla, oavsett ålder och 
diagnos, och den utgår från de fyra hörnstenarna symtomlindring, multiprofessionellt 
samarbete, kommunikation och relation samt stöd till närstående (Socialstyrelsen, 2013). 
I Sverige avlider drygt 90 000 personer varje år, och mellan 70 000 och 75 000 bedöms ha 
behov av palliativ vård. Personer som vårdas i livets slutskede finns inom sluten- och 
öppenvård och inom den kommunala vården, och de flesta får vård från flera vårdformer 
under sista tiden av sjukdomsförloppet (Socialstyrelsen, 2016a). 
Allmän och specialiserad palliativ vård 

Den palliativa vården delas in i allmän och specialiserad palliativ vård (Socialstyrelsen, 
2011). Allmän palliativ vård ska kunna bedrivas i all vård och omsorg, såsom sjukhus och 
kommunala vård- och omsorgsboenden i samarbete med primärvården (Regionala 
cancercentrum i samverkan, 2016; Socialstyrelsen, 2013). Den ges till patienter vars behov 
kan tillgodoses av personal med grundläggande kunskaper och kompetens i palliativ vård 
(Johnston, 2005; Regionala cancercentrum i samverkan, 2016; Socialstyrelsen, 2013). 
Specialiserad palliativ vård utförs av ett multiprofessionellt team med särskild kunskap, 
kompetens och erfarenhet i palliativ vård och ges till patienter med komplexa symtom eller 
vars livssituation medför särskilda behov (Socialstyrelsen, 2014a). Specialiserad palliativ 
vård erbjuds inom specialiserad palliativ verksamhet eller där allmän palliativ vård bedrivs 
med stöd av ett palliativt team (Regionala cancercentrum i samverkan, 2016; 
Socialstyrelsen, 2016a). 

Tidigt och sent palliativ skede 
Den palliativa vården delas in i två faser, en inledande fas och en senare avslutande fas. 
Behoven kan variera i både tidig och sen fas (Regionala cancercentrum i samverkan 2016; 
Socialstyrelsen, 2013). Den tidiga fasen kan vara lång. Syftet är dels att bevaka att en 
livsförlängande behandling är lämplig ur patientens perspektiv och dels att genomföra 
insatser som främjar en högre livskvalitet under behandlingen (Regionala cancercentrum i 
samverkan, 2016; Socialstyrelsen, 2013, 2016a). 



   

2 
 
 

Enligt WHO (2002) ska palliativ vård initieras i ett tidigt stadium, och kan pågå samtidigt 
som annan behandling, exempelvis cytostatika eller strålbehandling. Övergången till 
palliativ vård för en person med en livshotande sjukdom kan vara svår att identifiera, då 
det inte finns några tydliga indikatorer (Shipman et al., 2008). Wittenberg-Lyles, 
Goldsmith och Ragan (2011) menar att genom att initiera palliativ vård samtidigt som 
behandling av sjukdomen pågår, kan patienten och närstående få en tryggare övergång till 
vård i livets slutskede. 

Den sena fasen kan ofta vara kort och målet är här att lindra lidande samt främja en hög 
livskvalitet för patienten och närstående. Övergången mellan tidig och sen fas kan vara 
flytande, det är ett förlopp som är olika långt för olika individer. Det kan vara svårt att 
fastställa tidpunkten för när vården ska övergå från att vara livsförlängande till att vara 
lindrande. Sen fas kan innebära att tiden kvar i livet är kort men att den fortfarande upplevs 
som meningsfull och ibland relativt aktiv. I andra situationer kan det betyda att det är 
mycket kort tid kvar och att patienten förväntas avlida inom några dagar till någon vecka 
(Regionala cancercentrum i samverkan, 2016; Socialstyrelsen, 2013, 2016a). Enligt 
Shipman et al. (2008) har läkare olika uppfattningar om när vården ska övergå till vård i 
livets slutskede och många uppfattar palliativ vård som endast de sista dagarna i livet. Det 
kan också vara svårt att identifiera övergången vid icke-maligna sjukdomar (Shipman et 
al., 2008). Att definiera övergången innebär medicinska ställningstagande som bygger på 
en bedömning av prognosen, och beslutet ses som en viktig brytpunkt. Brytpunkten och 
målen kan se olika ut för olika sjukdomsdiagnoser. Sjukdomsspecifik behandling har inte 
någon livsförlängande effekt som gagnar patienten och döden förväntas inom en 
överskådlig framtid. Genom att identifiera denna brytpunkt till palliativ vård i livets 
slutskede skapas förutsättningar för att möta patientens och de närståendes behov, 
önskemål och farhågor (Regionala cancercentrum i samverkan, 2016; Socialstyrelsen, 
2013, 2016a). När fokus sätts på patientens livsvärld och låta de individuella innebörderna 
och nyanserna framträda blir det en praktisk grund för vårdandet i varje situation 
(Dahlberg, 2013). 
Värdegrund  

Den palliativa vårdens värdegrund sammanfattas i fyra ledord: närhet, helhet, kunskap och 
empati (Regionala cancercentrum i samverkan, 2016). Syftet med vård och behandling är 
inte att bekämpa sjukdomen utan att hjälpa personen att uppnå bästa möjliga livskvalitet 
genom att lindra symtom och att stödja personen existentiellt i livets slutskede. Närhet 
innebär att man behöver vara nära och närvarande för att kunna lyssna till önskemål, 
identifiera symtom och besvär, och erbjuda individuell hjälp (Regionala cancercentrum i 
samverkan, 2016). Genom att vara närvarande och lyhörd kan patientens outtalade 
önskemål uppfattas, vilket kan bidra till ökat välbefinnande (Georges & Grypdonck, 2002; 
Johnston & Smith, 2006). Helhet innebär att alla personer har olika behov men alla har 
psykiska, fysiska, sociala och existentiella behov och problem som den palliativa vården 
behöver kunna identifiera och möta. Personen ska ses som en odelbar individ och förlorar 
inte sitt människovärde trots minskande funktionsförmågor utan är lika mycket värd som 
människa med rätt att behandlas och bemötas med värdighet. Kunskap innebär att när 
medicinska åtgärder inte kan återställa hälsan finns det mycket kvar att göra för att säkra 
och till och med förbättra personens livskvalitet (Regionala cancercentrum i samverkan, 
2016). Det är viktigt att personal som arbetar inom den palliativa vården tar till sig kunskap 
genom bästa möjliga utbildning, fortbildning och även får tillgång till forskningsmedel för 
att själva bidra till utveckling och ny kunskap (Nicol & Reid, 2005; Regionala 
cancercentrum i samverkan, 2016). Empati är den palliativa vårdens kärna, personalens 
förmåga att känna in personens situation och visa omtanke i kombination med ett 
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professionellt förhållningssätt (Regionala cancercentrum i samverkan, 2016), leder till ökat 
förtroende (Brown, Parker, Furber & Thomas, 2011). 
Det är viktigt att landstingen, regionerna och kommunerna har en gemensam syn på vad en 
god palliativ vård och omsorg är, eftersom detta underlättar planering och 
ansvarsfördelning och skapar förutsättningar för god samverkan mellan olika aktörer. Den 
palliativa vården är till för att möta behov hos patienten och närstående när sjukdom eller 
ålder gör att livet går mot sitt slut (Socialstyrelsen, 2016a). 

Kvalitet i palliativ vård 
Svenska palliativregistret 

För att vård och omsorg ska kunna utvecklas måste man ha möjlighet att följa upp 
vårdresultaten systematiskt och kontinuerligt. Forskningen är oftast inriktad på att skapa ny 
kunskap men det är också viktigt att kunna följa upp hur väl resultaten kommer patienterna 
till godo inom vård och omsorg. Enskilda enheter kan med hjälp av register följa upp sina 
behandlingsresultat, och med stöd av data vidta förbättringsåtgärder i den egna 
verksamheten. Ett nationellt kvalitetsregister för vården i livets slutskede påbörjades år 
2004 – Svenska Palliativregistret (Socialstyrelsen, 2006). Svenska Palliativregistret är ett 
nationellt kvalitetsregister vars syfte är att vara ett hjälpmedel i arbetet att åstadkomma en 
förbättrad palliativ vård oavsett diagnos, typ av vårdenhet och plats i landet (Regionala 
cancercentrum i samverkan, 2016). I registret kan vårdens resultat och kvalitet följas upp, 
utvärderas och möjliggöra ett ständigt lärande och möjlighet till förbättringsarbeten 
(Hommel, Idvall & Andersson, 2015; Regionala cancercentrum i samverkan, 2016). 

Socialstyrelsen har genomfört en nationell utvärdering av palliativ vård i livets slutskede 
där svenska palliativregistret bidragit med underlag till utvärderingen. Utvärderingen visar 
på en del positiva resultat och trenderna tyder på en stadig förbättring. Men den visar också 
att det finns ett antal förbättringsområden inom såväl landstingen, regionerna och 
kommunerna. Vården och omsorgen behöver lägga ytterligare kraft på att i ännu högre 
grad följa kunskapsstödet kompletterat med det nationella vårdprogrammet som ska utgöra 
en gemensam grund för en god palliativ vård i livets slutskede. Resultaten i rapporten 
pekar på betydande skillnader i landstingens, regionernas och kommunernas palliativa 
vård. Socialstyrelsen har i utvärderingen identifierat flera förbättringsområden där ett är att 
öka andelen personer med behov av palliativ vård i livets slutskede som smärtskattas 
(Socialstyrelsen, 2016a). 
Kvalitetsindikatorer 

Socialstyrelsen har tagit fram nio nationella kvalitetsindikatorer som avser att spegla de 
viktigaste aspekterna av en god palliativ vård (Socialstyrelsen, 2013). Indikatorerna är 
framtagna med basen i de fyra hörnstenarna, symtomlindring, multiprofessionellt 
samarbete, kommunikation och relation samt stöd till närstående (Socialstyrelsen, 2013). 
Av dessa nio kvalitetsindikatorer kan åtta hämtas ur svenska palliativregistret. Gemensamt 
belyser kvalitetsindikatorerna kärnvärden i god palliativ vård i livets slutskede. En 
kvalitetsindikator ska vara väldefinierad, lätt att hämta ur befintliga datakällor och 
samtidigt vara kliniskt relevant (Regionala cancercentrum i samverkan, 2016). 

Regelbunden användning av symtomskattningsinstrument är en central rekommendation i 
socialstyrelsens nationella riktlinjer. Att efterfråga förekomsten av regelbunden 
användning av symtomskattningsinstrument är ett sätt att utveckla kvalitet och möjliggöra 
nationella jämförelser (Socialstyrelsen, 2013). Socialstyrelsens framtagna indikatorer 
används för att stödja huvudmän och utförare i kommuner och landsting i deras arbete och 
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genom regelbunden uppföljning av måluppfyllelsen för indikatorerna kan verksamheterna 
upptäcka områden där förbättringar krävs, men även att se förbättringar och förändringar 
över tid. Jämförelser och utvärderingar av nationella indikatorer utgör ett av flera viktiga 
underlag i det fortsatta analysarbetet ute i verksamheterna. Målet är att den bästa 
tillgängliga kunskapen ska genomsyra arbetet och bidra till en god vård och omsorg för 
alla medborgare (Regionala cancercentrum i samverkan, 2016; Socialstyrelsen, 2014a). 
Sjuksköterskans roll i palliativ vård 

Sjuksköterskan i palliativ vård behöver både allmän omvårdnadskunskap och mer specifik 
palliativ kunskap (Friedrichsen, 2012a; Johnston, 2005). Kunskap behövs som utgår från 
avancerad symtomlindring, etiska principer och palliativ omvårdnad (Friedrichsen, 2012a; 
Johnston, 2005). Detta innebär stora krav på sjuksköterskan, då allmän palliativ vård ska 
kunna ges inom alla vårdformer (Regionala cancercentrum i samverkan, 2016). Oavsett var 
sjuksköterskan arbetar behövs specifika kunskaper för att kunna möta den svårt sjuke 
patienten och dennes närstående (Friedrichsen, 2012a; Lindqvist et al., 2012). Regionala 
cancercentrum i samverkan (2016) skriver att om inte kunskapen finns bör exempelvis ett 
palliativt team konsulteras för att patienten ska kunna få bästa möjliga vård. I den 
specialiserade palliativa vården, där patienten har komplexa symtombilder, ska 
sjuksköterska finnas tillgänglig dygnet runt (Regionala cancercentrum i samverkan, 2016). 
Ju närmare livets slutskede en patient befinner sig, desto mer omvårdnadsinriktad blir den 
palliativa vården (Lindqvist et al., 2012). Vidare menar Lindqvist et al. (2012) att 
patientens fysiska och psykiska behov blir större, och sjuksköterskan måste möta 
patientens behov på ett värdigt sätt. Det kan handla om att utföra munvård, personlig 
hygien eller att trösta och lyssna. Att stödja och underlätta för patienten handlar om att 
använda sin kunskap och erfarenhet, uppmuntra, vara närvarande och genom att informera 
(Lindqvist et al., 2012). Professionaliteten för sjuksköterskan i palliativ vård ligger i att 
veta när man bör tala, när man bör vara tyst eller hänvisa till någon annan (Friedrichsen, 
2012a; Lindqvist el al., 2012). För detta krävs olika typer av kunskap, till exempel teoretisk 
kunskap om kommunikation men också en klinisk och erfarenhetsbaserad 
fingertoppskänsla, ödmjukhet, respekt och närvaro (Friedrichsen, 2012a). Tay, Hegney och 
Ang (2011) skriver att en god och effektiv kommunikation främjas av personliga 
egenskaper, äkthet, kompetens och en skicklighet i att kommunicera. 

För att kunna bedöma en situation på ett adekvat sätt behövs kännedom om patienten 
(Manley, Hills & Marriot, 2011). Genom att vara lyhörd för patientens situation och utgå 
från ett personcentrerat förhållningssätt kan sjuksköterskan bättre förstå och tillgodose 
patientens fysiska, psykiska, andliga och existentiella behov (Ekman, 2014; Manley et al., 
2011). Det behövs också kunskap om hur bedömningen ska göras, vilka frågor som ska 
ställas, vilka observationer och mätningar som behöver göras (Friedrichsen, 2012a). Med 
fungerande dokumentationen behöver inte patienten berätta sin historia på nytt varje gång. 
Sjuksköterskan är spindeln i nätet och är den som gör den första bedömningen av patienten 
och den närstående (Friedrichsen, 2012a). Sjuksköterskor ansvarar för att patienternas 
omvårdnadsbehov uppmärksammas, tillgodoses och vilar på evidensbaserad kunskap som 
kommer patienterna tillgodo i den kliniska verksamheten. Sjuksköterskor har även ansvar 
att utveckla och förbättra verksamheten (Willman, 2013).  

Sjuksköterskans stödjande åtgärder kan vara tilltro till patientens och närståendes egen 
kapacitet och centralt för sjuksköterskan är att handla och agera i patientens och den 
närståendes intressen så långt det är möjligt (Friedrichsen, 2012a). Det handlar alltid om att 
kunna anpassa sig till patienten (Friedrichsen, 2012a; Lindqvist et al., 2012; Manley et al., 
2011). Balansen mellan objektivitet och subjektivitet är av största vikt och det handlar om 
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att bygga upp en förtroendefull relation som involverar närvaro, medvetenhet och är riktad 
mot att bevara patientens respekt (Friedrichsen, 2012a). Bruce och Boston (2008) menar att 
självkännedom och reflektion är centralt för att kunna bygga förtroende och djupare 
relationer med patienter och närstående. Sjuksköterskan måste fråga sig själv vad han eller 
hon arbetar med och varför, och reflektera över orsaken till valet av arbete. Genom 
reflektion kan sjuksköterskan utvecklas professionellt (Iranmanesh, Häggström, Axelsson 
& Sävenstedt, 2009). Att arbeta nära smärta och lidande kräver att sjuksköterskan får 
adekvat hjälp att hantera sina känslor för att inte bära med sig patientens eller närståendes 
smärta och lidande (Boston & Bruce, 2008). 

Symtom 
Symtomlindring är en av den palliativa vårdens viktiga hörnstenar och innefattar smärta 
och andra svåra symtom (Socialstyrelsen, 2013). Det finns flera sätt att beskriva symtom. 
De kan beskrivas som något plågsamt, som lidande eller något som ger upphov till oro och 
ängslan. Ofta ges en bild av själva sensationen eller upplevelsen som behöver tolkas i sitt 
sammanhang med uppgifter om intensitet, varaktighet i tid, om upplevelsen är stabil eller 
svängande (Dahlberg & Segesten, 2010; Ekman, 2014). Dodd et al., (2001) skriver att 
symtom består av fysiska, psykiska och beteenderelaterade komponenter och påverkas 
även av omgivningsfaktorer och som en del i det kulturella sammanhanget vi lever i. För 
att kunna identifiera symtom och ge en adekvat behandling är det viktigt att förstå 
sambanden mellan dem (Socialstyrelsen, 2013). 
Symtom är det patienten upplever som symtom, det är en subjektiv upplevelse (Regionala 
cancercentrum i samverkan, 2016). Det ses allmänt som icke önskvärda upplevelser för 
patienten (Dahlberg & Segesten, 2010; Ekman, 2014). Det är olika hur symtom påverkar 
individen och dennes liv. Upplevelsen är individuell, och beror på hur individen uppfattar, 
utvärderar innebörden av det och reagerar på symtomet (Dahlberg & Segesten, 2010; Dodd 
et al., 2001). Det som en patient beskriver som något förfärligt kan en annan patient 
beskriva som obehagligt. Det finns inte några yttre ramar för att värdera upplevelserna utan 
det är patientens beskrivningar som vårdandet måste relatera till för att lindra det lidande 
som är kopplat till symtom av olika och varierande slag (Dahlberg & Segesten, 2010; 
Dodd et al., 2001). 
Ekman (2014) skriver att det är av särskild betydelse att ta reda på vad som är mest 
besvärande för patienten i det dagliga livet. Det symtom som är mest förekommande 
kanske inte är det som är mest besvärande. När vi är sjuka eller inte mår bra har vi ett 
behov av att få berätta det. Den eller de som lyssnar betyder mycket för hur berättelsen 
formas. Miljön, sammanhanget och den person som lyssnar påverkar valet av språk och 
uttryckssätt (Ekman, 2014). 
När olika symtom identifieras måste vårdande handlingar utvecklas som möter individens 
behov, så att symtom på så sätt kan lindras (Dahlberg & Segesten, 2010). Det finns en risk 
att det objektiva hålls som något högre, viktigare än det subjektiva och patientens värld 
kommer i skymundan och döljs bakom exakta och mätbara kategorier (Dahlberg & 
Segesten, 2010). Ekman (2014) konstaterar vidare att när vi i dagligt tal hör ordet symtom 
tänker vi kanske ofta på observerbara tecken såsom ödem eller högt blodtryck. Vi blandar 
ihop patientens upplevelse (symtom) och objektiva observationer (tecken) på ohälsa. 

Symtom i ett palliativ skede 
Människor som befinner sig i ett palliativt skede drabbas ofta av fysiska, psykiska, sociala 
och existentiella symtom (Socialstyrelsen, 2013). Ett symtom kan således uppkomma till 
följd av flera bakomliggande orsaker. Vilka symtom som dominerar beror delvis på 
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sjukdomens art, men när döden närmar sig blir förloppet och symtomen ofta likartade 
oavsett diagnos (Karlsson, 2013). I tidigt palliativt skede kan vissa diagnoser som 
exempelvis ALS, KOL, demenssjukdom och hjärtsvikt ge få symtom och ha en varierande 
symtombild, samtidigt som en nyupptäckt metastaserad cancer kan ge svåra symtom redan 
vid diagnostisering (Regionala cancercentrum i samverkan, 2016). Strang (2008) beskriver 
att patienter i ett sent palliativt skede har, oavsett diagnos, flera symtom som påverkar 
patientens livskvalitet. 

Vanliga symtom hos patienter i palliativ vård är bland andra smärta, trötthet (fatigue), 
illamående, kräkningar, muntorrhet, törst, hosta, andnöd, viktnedgång, depression, 
sömnlöshet (Kurucová, Žiaková, Gurková & Šrámeková, 2015; Kutner, Kassner & 
Nowels, 2001; Maree & Wright, 2008; Potter, Hami, Bryan & Quigley, 2003), oro/ångest, 
aptitlöshet, koncentrationssvårigheter och förstoppning (Kurucová et al., 2015; Kutner et 
al., 2001; Potter et al., 2003). Ofta förekommer flera symtom samtidigt i form av 
symtomkluster (Aktas, Walsh & Rybicki, 2012; Dodd, Miaskowski & Paul, 2001; Henoch, 
Ploner & Tishelman, 2009). 

Symtomskattning 
Att lyssna och samla relevant data för det specifika tillståndet samt komma överens om en 
vårdplan är en avancerad vårdhandling som kräver stor lyhördhet och professionalism hos 
sjuksköterskor (Ekman & Norberg, 2015). Genom att tidigt symtomskatta och identifiera 
symtom kan patienten få hjälp så snart som det är möjligt (Watanabe, Nekolaichuk & 
Beaumont, 2012). För att kunna uppnå bästa möjliga symtomlindring är det viktigt att 
alltid göra en klinisk bedömning, och genom att patienten symtomskattas regelbundet ökar 
möjligheten att utvärdera insatt behandling (Karlsson, 2013; Regionala cancercentrum i 
samverkan, 2016; Socialstyrelsen, 2012). 
För att få en korrekt symtomskattning är det viktigt att patienten själv skattar sina symtom 
om det är möjligt (Van Lancker et al., 2015). När patienten symtomskattas med hjälp av 
sjuksköterska eller närstående underskattas ofta patientens fysiska och sociala symtom, 
medan psykiska, funktionella och existentiella symtom ofta överskattas (Van Lancker et 
al., 2015). Däremot är personalskattning bättre än att inte skatta patientens symtom över 
huvud taget (Regionala cancercentrum i samverkan, 2012). 
Forskning visar att de patienter som symtomskattas med ett validerat skattningsinstrument 
får bättre symtomlindring än de som inte symtomskattas, och att personal ofta underskattar 
patientens symtom när de inte använder sig av symtomskattningsinstrument (Regionala 
cancercentrum i samverkan, 2016; Watanabe et al., 2012). Socialstyrelsen (2016a) visar att 
det är brist på symtombedömning med ett validerat instrument i hela landet. Läkemedel 
finns ordinerat för symtom och registret visar trots det att patienterna ofta är 
symtomlindrade (http://www.palliativ.se). 

Symtomskattningsinstrument 
Orsaken till symtom i palliativ vård kan vara komplex och det är viktigt att sjuksköterskan 
väljer det symtomskattningsinstrument som passar bäst för patienten och tar hänsyn till 
patientens tillstånd och om det förekommer flera symtom samtidigt (Reid & McCormack, 
2005). Det finns olika validerade symtomskattningsinstrument, både att använda i de fall 
patienten själv kan skatta sina symtom och när patienten inte kan vid exempelvis 
demenssjukdom eller om patienten är medvetandesänkt (Karlsson, 2013; Regionala 
cancercentrum i samverkan, 2016). Nedan förklaras några vanligt förekommande 
symtomskattningsinstrument, och de som ingår i föreliggande studie. 
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Visuell analog skala (VAS) 

Visuell analog skala, eller VAS-skalan är en 10 cm lång linje som sträcker sig från ingen 
smärta längst till vänster, till värsta tänkbara smärta längst till höger (Berntzen, 
Danielsen, & Almås, 2011; Vårdhandboken, 2016; Werner & Strang, 2003). Patienten 
graderar sina symtom med fingret (Berntzen, Danielsen & Almås, 2011) eller med hjälp av 
en markör (Vårdhandboken, 2016; Werner & Strang, 2003). Personalen kan på baksidan av 
stickan läsa av intensiteten på symtomet som en 10-gradig skala (Vårdhandboken, 2016). 
VAS är ett enkelt instrument att använda, men är endimensionell och mäter endast 
intensitet (Berntzen, Danielsen, & Almås, 2011; Werner & Strang, 2003). VAS används 
ofta vid smärtskattning, men rekommenderas även att användas vid skattning av andnöd 
(Regionala cancercentrum i samverkan, 2016). 

Numeric rating scale (NRS) 
NRS är en visuell numerisk skala där patienten kan markera graden av intensitet på 
symtomet på en skala från exempelvis 0 till 10, där 0 = ingen smärta och 10 = värsta 
tänkbara smärta (Berntzen, Danielsen, & Almås, 2011; Vårdhandboken, 2016), alternativt 
verbalt uppge den siffra som stämmer överens med smärtintensiteten (Chapman, 2011; 
Vårdhandboken, 2016). Även denna skala är endimensionell (Berntzen et al., 2011; 
Chapman, 2011). 
Enligt Eriksson, Wikström, Årestedt, Fridlund och Broström (2014) kan användningen av 
NRS underlätta kommunikation mellan patient och sjuksköterska, men också ställa krav på 
vårdpersonalen och de kliniska rutiner som finns. Det finns också svårigheter med 
tolkningen av smärtan och det är viktigt att sjuksköterskan är medveten om det i dialogen 
med patienterna. Ett gemensamt språk att skatta smärta underlättar och kan öka 
patienternas deltagande i smärtbehandling (Eriksson et al., 2014). 
Edmonton Symptom Assessment System (ESAS) 

Edmonton Symptom Assessment System (ESAS) skattar nio vanligt förekommande 
symtom: smärta, orkeslöshet, illamående, nedstämdhet, oro/ångest, sömnighet/dåsighet, 
dålig aptit, välbefinnande och andfåddhet. Symtomen skattas på en 100 mm lång linje 
(0=inget symtom, 100=värsta tänkbara symtom) (Regionala cancercentrum i samverkan, 
2016). 
ESAS-skattning ger en användbar ögonblicksbild av en patients symtomprofil (Carli 
Buttenschoen, Stephan, Watanabe & Nekolaichuk, 2014; Watanabe et al., 2012). En 
ingående klinisk bedömning är fortfarande nödvändig för att förstå de många dimensioner 
upplevelsen av symtomet ger (Watanabe et al., 2012). 
ESAS är ett enkelt men omfattande verktyg för patientens självskattning av 
symtomintensitet. Det har ett brett stöd för användning i klinisk, administrativ och 
forskningssammanhang (Watanabe et al., 2012). Forskning visar på en avsevärd mängd av 
validitet och reliabilitet men det behövs insikt i patientens kognitiva tillstånd vid 
användandet av verktyget (Watanabe et al., 2012). 

Abbey pain scale 
För att underlätta smärtskattning hos personer med demenssjukdom utvecklades Abbey 
pain scale, där indikatorer som röstuttryck, ansiktsuttryck, kroppsspråk, beteende, 
fysiologiska och kroppsliga förändringar observeras (Abbey et al., 2004). Indikatorerna 
skattas från 0–3 poäng och summeras. 0–2 poäng = ingen smärta, 3–7 poäng = mild 
smärta, 8–13 poäng = måttlig smärta, 14+ = svår smärta (Abbey et al., 2004). 
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Skattningsskalan översattes till svenska av Svenska Palliativregistret (2011), och används 
ofta i palliativ vård vid smärtskattning av patienter med kognitiv svikt (Regionala 
cancercentrum i samverkan, 2012). Svårigheten med skalan är att instrumentet även kan 
visa på andra symtom, exempelvis oro, fatigue eller depression, varför det är viktigt att 
försöka skatta patienten så noggrant som möjligt för att undvika att patienten blir över- 
eller underbehandlad (Abbey et al., 2004). 
SÖS-stickan 

SÖS-stickan är ett validerat smärtskattningsinstrument framtaget vid Södersjukhuset i 
Stockholm och är en kombination av VAS, NRS och beteenderelaterad skattning. Om 
patienten själv kan skatta sin smärta används i första hand VAS och i andra hand NRS eller 
verbal skala. Om patienten är medvetandesänkt, kognitivt nedsatt eller av annan anledning 
inte kan skatta sin smärta används den beteenderelaterade smärtskattningen. Den 
beteenderelaterade smärtskattningen är framtagen utifrån redan existerande 
smärtskattningsinstrument, och observerar ansiktsuttryck, rörelsemönster, muskulatur och 
röstuttryck (Edberg & Söderqvist, 2012). 

Sjuksköterskans användning av symtomskattningsinstrument 
I den palliativa vården är sjuksköterskans uppgift att bedöma vilka behov patienten har 
(Friedrichsen, 2012b). Behovsbedömningen utgår från fysiska, psykiska, sociala och 
existentiella dimensioner. Ett symtom är sällan bara ett symtom utan det ger konsekvenser 
på fler plan för patienten. Sjuksköterskans uppgift är att identifiera och se konsekvensen 
och komplexiteten hos olika symtom. Sjuksköterskan bör sträva efter att arbeta 
förebyggande och rikta in sig på att identifiera signaler, aktivt fråga efter symtom och 
använda symtomskattningsinstrument (Friedrichsen, 2012b). 

Sjuksköterskan ska kunna erbjuda symtomlindring och stöd till patienter och deras 
närstående (Regionala cancercentrum i samverkan, 2016). Sjuksköterskan har en viktig roll 
i teamet, och är oftast den som arbetar närmast patienten (Carlström, Kvarnström & 
Sandberg, 2013). Sjuksköterskan ska observera och bedöma patientens behov och tillstånd 
(Lindqvist et al., 2012) och har en central roll vid symtombedömning och symtomkontroll 
hos patienter i ett palliativt skede (Wilson et al., 2015). 

Genom att använda symtomskattningsinstrument kan sjuksköterskan få en djupare 
förståelse för patientens situation, samtidigt som symtomen upptäcks tidigare (Bainbridge 
et al., 2011), men omfattningen av användandet av skattningsinstrument påverkas av 
kunskap och inställning till instrumenten (Lundh Hagelin, Wengström, Tishelman & Fürst, 
2007). För att kunna bedöma och administrera rätt symtomlindring krävs kunskap och 
erfarenhet (Wilson et al., 2015), och för att symtomskattningen ska bli optimal krävs 
utbildning och stöd (Fothergill Bourbonnais, Perreault, & Bouvette, 2004). Sjuksköterskor 
uppfattar att smärtskattning underlättar förståelsen av smärta och valet av behandling och 
smärtlindrande behandlingsåtgärder. Smärtskattning kan bidra till ett gemensamt språk 
mellan vårdpersonal vid överrapportering, och underlätta rådgivning och dokumentation 
(Wikström et al., 2014). 
Sjuksköterskor har ett professionellt ansvar för vårdens kvalitet, att ge bra, effektiv och 
lämplig vård. Det finns i vården ett intresse för intuition antingen som en form av kunskap 
eller som en kognition. Verkligheten kan ligga någonstans mellan dessa två positioner. 
Som sjuksköterska kan man påverka att använda rätt läge av kognition för de besluts som 
ska tas. Intuition är utan tvekan farligt för yrket i ett klimat där insyn i åtgärder och 
individuellt ansvar är avgörande. Om sjuksköterskor inte kan eller vill formulera vad de 
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gör och varför kommer utvecklingen av faktakunskapen i yrket att begränsas (Kennedy & 
Lockhart-Wood, 2005). 
Shared theory 

Författarna till föreliggande studie har använt Shared theory som referensram. Desbiens, 
Gagnon och Fillion (2012) utvecklade Shared theory för att öka kompetensen hos 
sjuksköterskor som vårdar patienter i ett palliativt skede. Teorin utvecklades genom att 
jämföra och kombinera Banduras sociala kognitionsteori (Bandura, 2001, refererat i 
Desbiens et al., 2012) med Orems egenvårdsteori (Orem, 2001, refererat i Desbiens, et al., 
2012; Dobrina, Tenze & Palese, 2014). 

Den terapeutiska relationen mellan sjuksköterska och patient bygger på begreppen 
sjuksköterskans kompetens, självkännedom, omvårdnadsinterventioner, patientens 
egenvårdsförmåga, fysiska och psykiska symtom och patientens livskvalitet. De första tre 
begreppen ger sjuksköterskan en teoretisk grund för den palliativa vården, medan övriga 
tre berör patienten med en livshotande sjukdom (Desbiens et al., 2012; Dobrina et al., 
2014). 

Sjuksköterskan kompetens handlar om de förmågor sjuksköterskan besitter och utför 
individuellt eller i grupp. Sjuksköterskan behöver kunskap om omvårdnadsåtgärder och 
besitta intellektuella och praktiska färdigheter. Kompetens kan uppnås genom utbildning 
och klinisk erfarenhet (Desbiens et al., 2012; Dobrina et al., 2014). 

Sjuksköterskans självkännedom innebär att sjuksköterskan kan bedöma sin egen förmåga 
att lindra patientens lidande (Dobrina et al., 2014) och ge patienter och deras närstående 
god omvårdnad (Desbiens et al., 2012). 
Omvårdnadsinterventioner ska utformas individuellt för varje patient för att kunna ge 
patienten det stöd som behövs för att kompensera brister i egenvården (Desbiens et al., 
2012; Dobrina et al., 2014). Stödet kan vara helt eller delvis kompenserande, eller ges som 
stöd i form av undervisning till patient och närstående för att kunna få kontroll över 
situationen (Desbiens et al., 2012). 

Patientens egenvårdförmåga handlar om patientens förmåga att handskas med den 
livshotande sjukdomen (Desbiens et al., 2012; Dobrina et al., 2014). Goda copingstrategier 
kan påverka patientens fysiska, emotionella och psykosociala symtom positivt, och ger 
patienten en större möjlighet till autonomi och högre livskvalitet (Desbiens et al., 2012). 

Fysiska och psykiska symtom hos patienter med livshotande sjukdom ska identifieras och 
intensiteten ska mätas, exempelvis med hjälp av ESAS (Desbiens et al., 2012; Dobrina et 
al., 2014). 
Patientens livskvalitet är ett av målen med palliativ vård, och vilar på begreppet 
välbefinnande i Orems egenvårdsteori (Desbiens et al., 2012; Dobrina et al., 2014). 
Genom klinisk erfarenhet och självkännedom kan sjuksköterskan utvecklas i sin yrkesroll 
och ge patienten bättre symtomlindring (Dobrina et al., 2014). Patientens 
egenvårdsförmåga kan understödjas genom regelbunden symtomskattning (Desbiens et al., 
2012; Dobrina et al., 2014). Shared theory kan användas som en ram för att utvärdera 
utbildningsprogram i palliativ vård (Desbiens et al., 2012; Dobrina et al., 2014). 

Problemformulering 
Som sjuksköterska i palliativ vård är kunskapen om symtom och symtomskattning av 
största vikt. Sjuksköterskan har en central roll i teamet och är ofta den som arbetar närmast 
patienten. Enligt palliativregistret och socialstyrelsens utvärdering av den palliativa vården 
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i livets slutskede är symtomskattning i palliativ vård bristfällig, trots att det finns forskning 
som visar att de patienter som symtomskattas med ett validerat skattningsinstrument får 
bättre symtomlindring än de som inte symtomskattas 

SYFTE 
Syftet med studien var att kartlägga användandet av validerat symtomskattningsinstrument 
i palliativ vård hos sjuksköterskor inom kommunal regi. 

METOD  

Ansats 
Studien var deskriptiv med företrädelsevis en kvantitativ ansats och en mindre kvalitativ 
förklarande del. I studien utgick författarna från en deduktiv ansats (Polit & Beck, 2012). 
Design  

Studien hade en sekventiell mixad design, vilket innebär att fynden från den första delen 
ligger till grund för den andra delen av studien (Polit & Beck, 2012). Då studien syftade till 
att kartlägga omfattningen av användandet av symtomskattningsinstrument inom palliativ 
vård, använde sig författarna av studien av en kvantitativ och en kvalitativ metod. Genom 
att använda både kvantitativ och kvalitativ metod kan arbetet få en ökad validitet och en 
djupare förståelse för problemet, då de olika ansatserna ger förståelse på olika plan. En 
mixad metod kan vara till fördel då den ena eller andra metoden inte kan utgöra ett 
tillräckligt underlag för att ge ett bra resultat, och då kan kvalitativa data användas för att 
förklara erhållna kvantitativa data (Polit & Beck, 2012). 
Den kvantitativa designen var en deskriptiv icke-experimentell enkätundersökning med 
strukturerade frågor. Studiens deskriptiva kvalitativa del bestod av fritextsvar från 
enkätundersökningen och av uppföljande frågor för att ytterligare förtydliga resultatet. 

Urval 
I Jönköpings kommun arbetar 240 sjuksköterskor, varav 65 specialistsjuksköterskor. 
Hälso- och sjukvårdsfunktionen är uppdelad i 11 Hälso-och sjukvårdsteam, där palliativ 
vård förekommer i samtliga team men i olika omfattning. Alla sjuksköterskor ingår i ett av 
teamen men alla möter inte patienter i ett palliativt skede eftersom vissa har speciella 
befattningar. I föreliggande studie efterfrågades speciellt symtomskattning av patienter i 
palliativt skede, med palliativa behov. I Jönköpings kommun är all hemsjukvård i 
kommunal regi och samtliga sjuksköterskor jobbar i ordinärt boende, i särskilt boende eller 
både och. I den enkät som skickades ut skrevs tydligt att frågorna gäller de sjuksköterskor 
som möter patienter i palliativt skede. Författarna hade tillgång till samtliga 
sjuksköterskors mailadresser. Enkäten kunde antingen skickas ut som gruppmail till 
respektive team eller som gruppmail till samtliga sjuksköterskor vid ett och samma 
tillfälle. Urvalsprocess och genomförande kan följas i figur 1 under rubriken 
genomförande. 

Inklusionskriterier: Tillsvidareanställda sjuksköterskor anställda av Jönköpings kommun i 
ordinärt och särskilt boende som jobbar med patienter i ett palliativt skede och behärskar 
det svenska språket. 
Exklusionskriterier: Timanställda sjuksköterskor. 
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Datainsamling 

Enkäten skickades ut via email efter godkännande av verksamhetschef till samtliga 
sjuksköterskor anställda i Jönköpings kommun med tydliga instruktioner och information 
om syftet med enkäten (bilaga 1).  
Enkät 

Datainsamlingen skedde med hjälp av en enkät. Då ingen färdig enkät fanns att tillgå 
konstruerades en studiespecifik enkät (bilaga 2). Författarna valde att fråga om de 
symtomskattningsinstrument som enligt författarnas erfarenhet används mest i Jönköpings 
kommun. 

Shared theory var den omvårdnadsteori som användes som referensram i utformningen av 
enkätfrågorna (Desbiens et al., 2012). Författarna formulerade ett antal frågor till enkäten 
som svarade på studiens syfte. Frågorna grundade sig i frågeställningar utifrån Shared 
theory med tankar kring symtomskattning i relation till sjuksköterskans utbildning, 
kunskap, kompetens och erfarenhet, och skattning av patientens fysiska och psykiska 
symtom. Frågorna ändrades ett flertal gånger och fortlöpande korrigeringar av enkäten 
skedde i samråd med handledare. Författarna fick hjälp av en utvecklingsledare på 
socialförvaltningen i kommunen att lägga in frågorna i enkätverktyget esMaker 
(https://entergate.se/sv/esmaker.html) som finns tillgängligt genom Jönköpings kommun. 
Även den personen har bidragit till frågornas utformning. 

Innan det slutgiltiga resultatet tog författarna in ytterligare synpunkter på frågornas 
karaktär och utformning, dels genom att enkäten skickades ut till tre sjuksköterskor som 
inte skulle ingå i studien samt till två personer som inte var sjuksköterskor men hade 
erfarenhet av enkäter och frågeställningar. Syftet med att pilottesta på några personer innan 
enkäten skickades ut var att författarna försäkrade sig om att enkäten upplevdes 
användarvänlig samt att frågor och formuleringar upplevdes relevanta och tydliga för att 
undvika feltolkningar (Polit & Beck, 2012). Ordval och ordning på frågor och 
svarsalternativ ändrades efter kommentarer utifrån pilottesterna för att arbeta fram en väl 
fungerande enkät och för att testa den valda metoden och hitta eventuella problem i ett 
tidigt skede (Polit & Beck, 2012). Vid pilottestet skickades inte informationsbrevet med 
utan det var endast enkäten som testades. Pilottesten gjordes utifrån behov av att testa 
frågor och svarsalternativ för att förhindra feltolkningar och utifrån detta stärka 
föreliggande studies validitet och reliabilitet. Validitet innebär att det använda instrumentet 
mäter det som är avsett att mäta, och reliabilitet innebär hur noga instrumentet mäter det 
som avses att mäta och att mätningen skulle bli lika eller liknande vid en senare mätning 
(Lantz, 2014; Polit & Beck, 2012).  

Enkäten bestod av inledande frågor om deltagarnas demografiska profil, såsom ålder, kön, 
antal år som legitimerad sjuksköterska, utbildning samt arbetstid och teamtillhörighet. För 
att svara mot studiens syfte och säkerställa att rätt personer besvarade enkäten följde sedan 
en fråga om deltagarna arbetade med personer i palliativ vård. Svarade deltagarna nej på 
den frågan avslutades enkäten automatiskt. Sedan följde frågor om deltagarnas erfarenhet, 
kännedom om och användandet av symtomskattningsinstrument. En frågeställning var Hur 
ofta använder du ett symtomskattningsinstrument? Svarade deltagarna aldrig kom de till en 
följdfråga om vad det berodde på och efter det avslutades enkäten. Om svaret blev att 
deltagarna i någon utsträckning använde ett symtomskattningsinstrument följde andra 
frågor (bilaga 2). Totalt var det 17 frågor. Frågorna hade fasta svarsalternativ och vissa 
frågor kunde även besvaras med fritext som ett alternativ. Avslutningsvis fanns 
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möjligheten att fylla i sin mailadress om deltagaren godkände att kontaktas av författarna 
för uppföljande frågor. 
Genomförande 

För att genomföra studien gavs information både muntligt och skriftligt till 
verksamhetschefen, och skriftligt tillstånd inhämtades innan studien påbörjades. Efter 
godkännande distribuerades enkäten till respondenterna via befintliga mailgrupper i 
kommunens mailsystem. I mailgrupperna ingick även några timvikarier och personer som 
avslutat sin anställning, varför författarna var tydliga med att enkäten riktades till 
tillsvidareanställda sjuksköterskor. För att nå samtliga sjuksköterskor användes fem 
befintliga mailgrupper. Författarna fick vetskap om att det var två sjuksköterskor som inte 
var med i någon av dessa grupper och mailet skickades även till dem. Ett informationsbrev 
skickades med i mailet där respondenterna informerades om studiens syfte, där det även 
framgick att deltagandet var frivilligt och insamlat material behandlades konfidentiellt 
(bilaga 1). Författarna kunde endast utläsa identiteten på de respondenter som själva fyllde 
i sin mailadress och det materialet avidentifierades och förvarades oåtkomligt för andra. 
Deltagarna kunde via en länk i mailet besvara enkäten. Enkäten fanns tillgänglig mellan 16 
januari och 29 januari 2017. 

En påminnelse skickades ut efter en vecka. Då de första mailgrupperna inte nådde alla 
sjuksköterskor skickades påminnelsen till respektive team, vilket resulterade i 11 mail. 
Sammanlagt nåddes 259 sjuksköterskor av förfrågan om deltagande i studien. I 
påminnelsen förtydligade författarna i början av mailet att ifyllandet av enkäten endast tog 
tre-fem minuter, och att en länk till enkäten fanns i slutet på mailet. Detta för att få in så 
många svar som möjligt då författarna fått vetskap om att vissa ansåg att texten var lång att 
läsa. 
Studiens kvalitativa del bestod av uppföljande frågor med utgångspunkt i enkätsvaren. De 
kunde inte formuleras i förväg, utan tillkom där ytterligare information behövdes för att 
förtydliga resultatet av enkätundersökningen. Frågorna som formulerades efter de inkomna 
enkätsvaren var: Hur går du tillväga när du skattar patienten med VAS? samt, Vad är det 
som avgör vilket symtomskattningsinstrument du väljer? Av de 36 respondenter som angav 
sin mailadress och sitt intresse att svara på ytterligare frågor fick samtliga ett mail med de 
två frågorna och 25 personer besvarade frågorna (figur 1). Frågorna skickades ut 21 
februari 2017 och svar togs emot till och med 9 mars 2017.  
  

      Figur 1. Urvalsprocess 
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Dataanalys 

Statistisk analys gör det möjligt att organisera och kommunicera numerisk information 
(Polit & Beck, 2012). I analysen användes beskrivande statistik för att beskriva och 
syntetisera data. Enkäterna analyserades först och därefter genomförde författarna 
uppföljande frågor. 

Efter genomförd kvantitativ datainsamling samlades data i en databas i enkätverktyget 
esMaker (https://entergate.se/sv/esmaker.html). Data från esMaker sammanställdes i 
frekvenstabeller i ett Worddokument och rådata exporterades till ett Microsoft 
Exceldokument som skickades till författarna. De enskilda frågorna presenterades med 
hjälp av tabeller, figurer och i löpande text. Jämförelser gjordes mellan olika variabler med 
hjälp av pivottabeller i Microsoft Excel och presenterades med hjälp av tabeller, figurer 
och förklarande text. De uppföljande frågorna analyserades med tematisk analys och 
frågorna utgick från resultaten av enkäterna för att ge fördjupad kunskap. Enligt Polit och 
Beck (2012) bygger tematisk analys på principen om likhet och kontrast. Principen om 
likhet innebär att information med liknande innehåll, symboler eller betydelser förs 
samman och att upptäcka likheter hos deltagarna. Principen om kontrast är att identifiera 
vad som skiljer sig åt i innehållet men söker också en naturlig variation (Polit & Beck, 
2012). Texten i svaren analyserades genom att färglägga de delar som hörde ihop med 
samma färg och på så vis kunde innehållet i texten bilda gemensamma teman (figur 2). 

 

Förförståelse 
Egna erfarenheter av ett ämne kan påverka resultatet av en studie. Förförståelsen måste 
redovisas för att studien ska vara tillförlitlig, och egna erfarenheter får inte styra analysen 
av insamlade data (Olsson & Sörensen, 2011). Då författarna till föreliggande studie 
arbetar som sjuksköterskor i Jönköpings kommun med specialiserad palliativ vård finns en 
förförståelse i ämnet. För att resultatet skulle påverkas så lite som möjligt av förförståelsen 
reflekterade författarna kontinuerligt över erfarenheter och kunskap i ämnet. 
Forskningsetiska övervägande 

Vetenskapsrådet (2011) beskriver allmänna principer som bör följas för att ge kvalitet till 
forskning. Utgångspunkten av studien måste vara tydlig och kunna motiveras med ett 
tydligt syfte, och studiens metod ska redovisas och utföras på ett korrekt sätt. Vid 
empiriska studier ska data analyseras kritiskt och systematiskt, och redovisningen av 
studien ska vara tydlig. 
Enligt Belmontrapporten (Polit & Beck, 2012) ska forskning som innefattar människor 
syfta till att göra gott, individerna ska respekteras och behandlas rättvist. Deltagarna i 

 
Figur 2: Tematisk analys. Frågor och teman som framkom efter analys. 
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studien kan skyddas genom att en risk-nyttokalkyl görs, där nyttan av resultatet vägs mot 
deltagandets ekonomiska, fysiska, emotionella och sociala risker. Deltagarna ska få ta del 
av kalkylen och därefter kunna göra ett välinformerat val om de vill delta i studien (Polit & 
Beck, 2012). Samtycke gavs genom att svara på enkäten (Ejlertsson, 2014). 
Vetenskapsrådet (2011) lyfter även begreppen sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och 
konfidentialitet. I föreliggande studie informerades deltagarna om studiens syfte, att det var 
frivilligt att delta och att materialet behandlades konfidentiellt (bilaga 1). Identiteten kunde 
endast utläsas på de respondenter som uppgivit sin mailadress. Då en ålderskategori endast 
hade en respondent slogs ålderskategorierna ≤ 25 år och 26-35 år ihop till en grupp för att 
undvika att avslöja identitet. Ingen obehörig fick ta del av undersökningsmaterialet och 
materialet förvarades så att det endast var åtkomligt för författarna (Vetenskapsrådet 2011). 
Enkäten skickades ut efter godkännande av ledning/verksamhetschef.  

RESULTAT 

Resultatet presenteras i tabeller, figurer och i löpande text.  
Demografiska data 

Av totalt 259 utskickade mail besvarade 85 
sjuksköterskor enkäten (35 %). Den största delen av 
respondenterna var kvinnor. Den största 
ålderskategorin var 46–55 år och mer än hälften av 
respondenterna hade arbetat som sjuksköterskor i 15 
år eller mer (tabell 1). Ålderskategorierna ≤ 25 år och 
26–35 år har slagits ihop till kategorin ≤ 25–35 år.  
Av respondenterna hade 40 personer (47,1 %) någon 
form av specialistsjuksköterske- eller 
magisterexamen, där den största delen var 
distriktssköterskor. Totalt arbetade 71 sjuksköterskor 
(83,5 %) dag eller kväll och tio sjuksköterskor (11,8 
%) arbetade endast dagtid. Fyra respondenter angav 
alternativet annat, där respondenterna svarade att de 
arbetade dag/kväll/natt (3 st) eller dag/kväll/helg (1 
st). 

Av respondenterna angav 44 st (51,8 %) att de 
arbetade enbart på särskilt boende (säbo), 28 st (32,9 
%) enbart i ordinärt boende (obo) och 13 st (15,3 %) 
arbetade både på särskilt och ordinärt boende 
(säbo/obo). Alla team i hälso- och 
sjukvårdsfunktionen fanns representerade. 
  

Tabell 1. Demografiska data (n = 85) 

Kön Antal  (%) 

Man 4 (5,1) 

Kvinna 81 (95,3) 

Ålder  

≤ 25-35 år 23 (27,2) 

36-45 år 19 (22,4) 

46-55 år 24 (28,2) 

56 år > 19 (22,4) 

Antal år i yrket  

0-3 år 11 (12,9) 

4-7 år 13 (15,3) 

8-14 år 18 (21,2) 

15 år ≥ 43 (50,6) 
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Alla respondenter mötte någon gång 
patienter i ett palliativt skede. Nästan 
hälften av respondenterna mötte 
patienter i ett palliativt skede varje 
vecka (tabell 2). Om någon hade 
svarat aldrig avslutades enkäten 
automatiskt, då resterande frågor 
gällde de sjuksköterskor som mötte 
patienter i ett palliativt skede. De 
sjuksköterskor som arbetade inom 
särskilt boende mötte generellt 
patienter i ett palliativt skede i större 
omfattning än de som arbetade i 
ordinärt boende eller både ordinärt och 
särskilt boende (tabell 2). 

 
Utbildning i palliativ vård 

Mer än hälften av sjuksköterskorna hade någon form av utbildning i palliativ vård. Hälften 
av de som inte hade utbildning i palliativ vård mötte patienter i palliativt skede dagligen 
eller varje vecka.  
Alla som arbetat 0–3 år som sjuksköterskor hade utbildning i palliativ vård. För övriga 
åldersgrupper varierade antalet med utbildning mellan 77 procent och 86 procent. Antalet 
med utbildning relaterat till åldersgrupp varierade mellan 83 procent och 89 procent (tabell 
3). På olika arbetsplatser varierade antalet som hade utbildning mellan 85 och 91 procent. 

  

Tabell 2: Visar hur ofta sjuksköterskorna mötte 
patienter i ett palliativt skede i kommunen (n=85) 

Mötte 
patienter i 
palliativ 
vård 

Obo 

 

n (%) 

Obo/Säbo 

 

n (%) 

Säbo 

 

n (%) 

Totalt 

 

n (%) 

Varje dag 8 5 11 24 (28,2) 

Varje vecka 18 8 16 42 (49,1) 

Varje 
månad 

2 0 13 15 (17,7) 

Mer sällan 0 0 4 4 (4,7) 

Totalt n (%) 28 (32,9) 13 (15,3) 44 (51,8) 85 (100) 

Obo = ordinärt boende, obo/säbo = ordinärt och särskilt 
boende, säbo = särskilt boende. 

 

Tabell 3: Visar utbildning i palliativ vård i relation till antal år i yrket och ålder (n=85) 
Utbildning i 
palliativ vård Antal år i yrket    

 n (%) n (%) n (%) n (%) 

 0 - 3 år  4 - 7 år 8 - 14 år 15 år ≥  

Ja 11 (100) 10 (77) 15 (82) 37 (86) 

Nej 0 (0) 3 (23) 3 (18) 6 (14) 

Total 11 (100) 13 (100) 18 (100) 43 (100) 

 Ålder    

 ≤ 25 - 35 år 36 - 45 år 46 - 55 år 56 år ≥ 

Ja 19 (83) 16 (84) 21 (88) 17 (89) 

Nej 4 (17) 3 (16) 3 (12) 2 (11) 

Totalsumma 23 (100) 19 (100) 24 (100) 19 (100) 

Ja = Har utbildning i palliativ vård, i grundutbildning, specialistutbildning eller kortare 
kurser/föreläsning. Nej = Har ingen utbildning i palliativ vård. 
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Symtomskattning 

Kännedom om symtomskattningsinstrument 
Respondenterna tillfrågades vilka av följande symtomskattningsinstrument de var bekanta 
med. En person kände inte till något av de symtomskattningsinstrument som efterfrågades. 
Övriga respondenter var bekant med minst ett symtomskattningsinstrument, där alla kände 
till VAS (98,8 %) och minst andel var bekant med NRS (7,1 %). Abbey pain scale var 
bekant för 85,7 procent, ESAS 83,3 procent och SÖS-stickan var bekant för 34,5 procent 
av respondenterna.  
Frekvens för symtomskattning 

Mer än hälften av respondenterna använde 
symtomskattningsinstrument varje vecka. Endast 
2,4 procent symtomskattade flera gånger per dag. 
En person använde aldrig ett 
symtomskattningsinstrument och kunde därmed 
inte fortsätta enkäten då resterande frågor 
handlade om användandet av 
symtomskattningsinstrument och enkäten 
avslutades automatiskt vid negativt svar (tabell 4). 
 

 

Av de som svarat att de symtomskattade 
patienterna någon gång per vecka var störst procentandel i åldersgruppen ≤ 25–35 år. De 
som skattade flera gånger per dag eller någon gång per dag var störst procentandel i 
åldersgruppen 56 år och uppåt (tabell 5). 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

  

Tabell 4. Visar hur ofta ett 
symtomskattningsinstrument  
användes. Ett svarsalternativ möjligt (n=85) 

Frekvens för användning Antal (%) 

Flera gånger per dag 2 (2,4) 

Någon gång per dag 7 (8,2) 

Någon gång per vecka 42 (49) 

Någon gång per månad 27 (31,8) 

Någon gång per år 6 (7,1) 

Aldrig 1 (1,2) 

Tabell 5. Visar frekvens för symtomskattning i relation till ålder. n=85 
Frekvens för 
symtomskattning 

Ålder     

 ≤ 25 - 35 år 
n (%) 

36 - 45 år 
n (%) 

46 – 55 år 
n (%) 

56 år ≥  
n (%) 

Totalt 
n (%) 

Flera gånger/dag 0 (0) 0 (0) 1 (4,2) 1 (5,3) 2 (2,3) 

Någon gång/dag 1 (4,3) 0 (0) 3 (12,5) 3 (15,8) 7 (8,2) 

Någon gång/vecka 13 (56,5) 9 (47,4) 10 (41,7) 10 (52,6) 42 (51,8) 

Någon gång/månad 8 (34,8) 7 (36,8) 9 (37,5) 3 (15,8) 27 (31,7) 

Någon gång/år 1 (4,3) 3 (15,8) 1(4,2) 1 (5,3) 6 (7,0) 

Aldrig 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (5,3) 1 (1,2) 

Totalt n (%) 23 (100) 19 (100) 24 (100) 19 (100) 85 (100) 
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Jämförelse av användning av symtomskattningsinstrument i relation till antal år i yrket 
visar att samtliga kategorier symtomskattade oftast någon gång per vecka eller någon gång 
per månad. De som procentuellt sett symtomskattade oftast (flera eller någon gång per dag) 
hade arbetat 15 år eller mer (tabell 6).  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
En jämförelse mellan användning av symtomskattningsinstrument bland dem som arbetade 
i ordinärt boende (obo), ordinärt och särskilt boende (obo/säbo), och särskilt boende (säbo) 
visar att de som arbetade på obo och säbo använde symtomskattningsinstrument oftare än 
de som arbetade i både obo/säbo (tabell 7). 

 

  

Tabell 6. Frekvens för symtomskattning i relation till antal år i 
yrket. (n=85) 

Frekvens för 
symtomskattning 

Antal år i yrket   

 0-3 år  
n (%) 

4-7 år  
n (%) 

8-14 år  
n (%) 

15 år ≥  
n (%) 

Flera gånger/dag 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (4,6) 

Någon gång/dag 0 (0) 0 (0) 1 (5,5) 6 (13,9) 

Någon gång/vecka 5 (45,5) 8 (61,5) 10 (55,5) 19 (44,2) 

Någon gång/månad 5 (45,5) 5 (45,5) 5 (38,4) 12 (27,9) 

Någon gång/år 1 (9,1) 0 (0) 2 (11,1) 3 (7,0) 

Aldrig 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (2,3) 

Totalt n (%) 11(100) 13 (100) 18 (100) 43 (100) 

    

Tabell 7. Hur ofta ett symtomskattningsinstrument användes utifrån vilken boendeform man arbetade i 
kommunen.  
Procent inom parentes. Total visar antal respondenter på respektive arbetsplats (n=85) 

Frekvens för symtomskattning Arbetsplats    

 Obo  
n (%) 

Obo/Säbo  
n (%) 

Säbo  
n (%) 

Totalt 
n (%) 

Flera gånger per dag 1 (3,6) 1 (7,7) 0 (0) 2 (2,3) 

Någon gång per dag 3 (10,7) 1 (7,7) 3 (6,8) 7 (8,2) 

Någon gång per vecka 19 (67,8) 4 (30,8) 19 (43,2) 42 (49,4) 

Någon gång per månad 5 (17,9) 7 (53,8) 15 (34,1) 27 (31,8) 

Någon gång per år 0 (0) 0 (0) 6 (13,6) 6 (7,1) 

Aldrig 0 (0) 0 (0) 1 (2,3) 1 (1,2) 

Totalt n (%) 28 (100) 13 (100) 44 (100) 85 (100) 

Obo = ordinärt boende, obo/säbo = ordinärt och särskilt boende, säbo = särskilt boende. 
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Utbildning i användning av symtomskattningsinstrument 

De flesta av sjuksköterskorna (82,4 %) hade fått utbildning i att använda 
symtomskattningsinstrument på arbetsplatsen, under utbildningen eller olika kurser. 

De sjuksköterskor som hade fått utbildning i att använda symtomskattningsinstrument 
skattade patientens symtom i högre utsträckning än de som inte hade utbildning. Den 
personen som inte använde symtomskattningsinstrument hade inte fått någon utbildning i 
att använda skattningsinstrument (tabell 8). 

Symtomskattningsinstrument 

Alla symtomskattningsinstrument som efterfrågades användes i någon utsträckning. På 
frågan “Vilka av följande symtomskattningsinstrument använder du?” var fler 
svarsalternativ möjliga. Vanligast förekommande var VAS och minst var NRS (figur 3). 
På frågan “vilket av följande symtomskattningsinstrument använder du oftast” var endast 
ett svarsalternativ möjligt. VAS var det instrument som användes oftast (63,9 %), följt av 
ESAS (18,1 %), Abbey pain scale (9,6 %), SÖS (4,8 %) och NRS (2,4 %). En respondent 
angav alternativet annat och angav att VAS, SÖS och ESAS användes lika ofta (figur 4). 

 
 

Tabell 8: Frekvens av användandet av symtomskattningsinstrument hos de sjuksköterskor som fått 
utbildning i att använda symtomskattningsinstrument jämfört med de som inte fått utbildning (n=85) 

Utbildning i 
symtomskattning 

Frekvens för symtomskattning      

 Flera gånger 
om dagen  
n (%) 

Någon gång 
per dag 
n (%) 

Någon gång 
per vecka 
n (%) 

Någon gång 
per månad 
n (%) 

Någon gång 
per år 
n (%) 

Aldrig 
 
n (%) 

Totalt 
n (%) 

Utbildning 2 (2,3) 7 (8,2) 38 (44,7) 22 (25,9) 4 (4,7) 0 (0) 73 (85,8) 

Ej utbildning 0 (0) 0 (0) 4 (4,7) 5 (5,8) 2 (2,3) 1 (1,1) 12 (13,9) 

Totalt n (%) 2 (2,3) 7 (8,2) 42 (49,4) 27 (31,8) 6 (7,1) 1 (1,1) 85 (100) 

 

 
Figur 3: Visar vilka symtomskattningsinstrument som 
användes av sjuksköterskorna. Fler svarsalternativ 
möjliga. Y-axel visar antal 
symtomskattningsinstrument.  
NRS = Numeric rating scale. VAS = Visual analog 
scale. SÖS = Södersjukhuset SÖS-stickan.  
ESAS = Edmonton Symptom Assessment System.  
AP = Abbey pain scale 

 
Figur 4: Visar vilka symtomskattningsinstrument 
som oftast användes av sjuksköterskorna. Ett 
svarsalternativ möjligt. Y-axel visar antal 
respondenter. 
NRS = Numeric rating scale. VAS = Visual analog 
scale. SÖS = Södersjukhuset SÖS-stickan.  
ESAS = Edmonton Symptom Assessment System.  
AP = Abbey pain scale 
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En uppföljande fråga ställdes angående vad som avgjorde vilket instrument respondenten 
valde. Efter den tematiska analysen framkom två teman: patientens kognitiva förmåga, och 
sjuksköterskans kunskap. Sjuksköterskorna angav att patientens kognitiva förmåga var 
avgörande för val av instrument, där de såg till ålder, sjukdomsbild och medvetandegrad. 
Sjuksköterskornas kännedom om instrumenten och vilka instrument sjuksköterskorna 
kände sig bekväma med var också avgörande för val av instrument. En sjuksköterska 
uttryckte: ”Eftersom jag mestadels arbetar med dementa patienter som ej kan uttrycka sig 
så har jag börjat använda SÖS stickan. Har tidigare använt Abbey Pain Scale men tycker 
nu SÖS är smidigare.” 

På frågan om symtomskattningen dokumenterades i patientens journal svarade 51,2 
procent av respondenterna att de alltid dokumenterade skattningen och 48,8 procent 
dokumenterade skattningen ibland. Ingen svarade aldrig eller vet inte.  
Återkoppling till patienten 

På frågan om resultatet av symtomskattningen återkopplades till patienten svarade 33,7 
procent att de alltid återkopplade till patienten, och knappt hälften (49,8 %) att de 
återkopplade ibland. Fyra procent återkopplade aldrig och 12 procent visste inte. Om 
respondenten svarade ja eller ja ibland efterfrågades på vilket sätt återkopplingen skedde 
(n=17). Vid analysen framkom tre teman: samtal/information, 
symtomlindring/läkemedelsjustering och planering/uppföljning. Flera sjuksköterskor 
återkopplade skattningen till patienten via samtal. De kunde berätta resultatet av 
skattningen för patienten och samtala kring patientens symtom. En sjuksköterska 
beskriver: ”Efter symtomskattningen gör man en sammanfattning och kollar så att både 
patient / ev anhörig förstått och det som angivits stämmer med patientens upplevelse”. 
Vissa sjuksköterskor återkopplade skattningen genom att ge symtomlindring eller göra 
läkemedelsjusteringar. ”Får bekräftelse av sin skattning genom åtgärd (eller avvaktan vid 
låg skattning) och åtgärd utvärderas”. Återkoppling av symtomskattningen till patienten 
skedde alltid något oftare inom ordinärt boende. Särskilt boende hade flest återkopplingar 
ibland. Inom säbo angav fyra personer att de aldrig återkopplade symtom-skattningen till 
patienten. En respondent besvarade inte frågan (tabell 9).  

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

Av de som fått 
utbildning i palliativ vård svarade 83 procent att de återkopplade till patienten alltid eller 
ibland, sex procent aldrig och 12 procent svarade vet inte. Av de som inte hade utbildning i 

Tabell 9. Frekvens av återkoppling av symtomskattningen till patienten  
på respektive arbetsplats. Procent inom parentes.  
Total visar antal respondenter på respektive arbetsplats (n=83) 

Frekvens för 
återkoppling 

Arbetsplats    

 Obo  

n (%) 

Obo/Säbo  

n (%) 

Säbo 

n (%) 

Totalt 

n (%) 
Ja, alltid 15 (53,6) 4 (30,8) 9 (21,4) 28 (33,7) 

Ja, ibland 10 (35,7) 7 (53,8) 24 (57,1) 41 (49,4) 

Nej aldrig 0 (0) 0 (0) 4 (9,5) 4 (4,8) 

Vet inte 3 (10,7) 2 (15,4) 5 (11,9) 10 (12,1) 

Totalt n (%) 28 (100) 13 (100) 42 (100) 83 (100) 

Obo = ordinärt boende, obo/säbo = ordinärt och särskilt boende,  
säbo = särskilt boende. 
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palliativ vård återkopplade 91 procent alltid eller ibland, nio procent svarade vet inte, och 
ingen svarade aldrig. Skillnaden mellan de som hade utbildning i att använda 
symtomskattningsinstrument var relativt liten hos dem som återkopplade alltid eller ibland 
(83 % med utbildning jämfört med 86 % utan utbildning). Bland de sjuksköterskor som 
hade utbildning i att använda symtomskattningsinstrument svarade sex procent aldrig och 
11 procent svarade vet inte. Av de som inte hade utbildning svarade 14 procent att de inte 
visste och ingen att de aldrig återkopplade. Återkoppling relaterat till yrkesverksamma år 
skedde alltid eller ibland i störst grad bland de som arbetat 15 år eller mer. De som aldrig 
återkopplade återfanns de flesta i gruppen 0–3 år. De sjuksköterskor som var 46 år och 
äldre återkopplade symtomskattningen till patienten alltid eller ibland i högre grad än de 
som var mellan ≤ 25 och 45 år (tabell 10). 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Vid tematisk analys av frågan ”hur går du tillväga när du skattar patienten med VAS?” 
framkom tre teman, kännedom om patienten, visuell skattning, och numerisk skattning. Det 
första temat handlade om sjuksköterskans kännedom om patienten, där sjuksköterskorna 
uppgav att beroende på hur väl de kände patienten eller vilken patient de skulle 
symtomskatta kunde användningen av VAS-skalan skifta mellan numerisk, visuell och 
verbal skala. Sjuksköterskorna gjorde även en bedömning av patientens kognitiva tillstånd 
och kommunikativa förmåga. Det andra temat var att sjuksköterskorna använde VAS 
visuellt, där sjuksköterskan visade VAS-stickan för patienten. Det tredje temat visade att 
flera sjuksköterskor använde VAS numeriskt, och likvärdigt med NRS. De bad patienten 
att skatta sin smärta mellan noll och tio eller ett och tio.  

Tabell 10. Frekvens av sjuksköterskornas återkoppling av symtomskattningen till 
patienten i relation till antal år i yrket och ålder (n=84) 

Frekvens för 
återkoppling 

Antal år i yrket    

 
0 – 3 år 

n (%) 

4 - 7 år  

n (%) 

8 - 14 år  

n (%) 

15 år >  

n (%) 

Ja alltid 2 (18) 6 (46) 3 (17) 18 (42) 

Ja ibland 5 (45) 5 (38) 11 (61) 20 (48) 

Nej aldrig 2 (18) 0 (0) 1 (6) 1 (2) 

Vet inte 2 (18) 2 (15) 3 (17) 3 (7) 

Totalt n (%) 11 (100) 13 (100) 18 (100) 42 (100) 

Frekvens av 
återkoppling 

Ålder    

 
≤ 25 år – 35 år 

n (%) 

36 - 45 år  

n (%) 

46 - 55 år  

n (%) 

56 år >  

n (%) 

Ja alltid 5 (21,7) 6 (31,6) 10 (41,7) 8 (44,4) 

Ja ibland 11 (47,8) 8 (42,1) 13 (54,2) 9 (50,0) 

Nej aldrig 2 (8,7) 2 (10,5) 0 (0) 0 (0) 

Vet inte 5 (21,7) 3 (15,8) 1 (4,2) 1 (5,6) 

Totalt n (%) 23 (100) 19 (100) 24 (100) 18 (100) 
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Det framkom även mer information som inte svarade på frågan, men som författarna 
uppfattade som intressant. En sjuksköterska menade att om patienten var kognitivt nedsatt 
använde hon sin kliniska blick och observerade tecken på smärta, exempelvis oro, 
andningsmönster och läten. En annan sjuksköterska uppgav att hon smärtskattade patienten 
vid varje besök. Hen skriver:  Jag tänker att vi alla smärtskattar ständigt, i 
patientkontakten värderar vi hela tiden måendet utifrån smärta, illamående oro och så 
vidare. Jag tror att det sitter så djupt rotat i oss att vi kanske inte alltid är medvetna om 
det. [kursivering tillfogad]. 
Utifrån svaren framkom även att symtomskattning och dokumentation av skattningen 
skulle bli enklare om det fanns adekvata mallar där det lätt gick att se skattning, åtgärd och 
utvärdering. En sjuksköterska ansåg att det var svårt att få tiden att räcka till, varför 
dokumentationen av skattningen ofta blev lidande. 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
I föreliggande studie valdes en sekventiell mixad design för att svara på studiens syfte. En 
enkätundersökning genomfördes för att öka möjligheten att nå ett större antal respondenter 
på kortare tid, vilket är en styrka i enkätstudier (Lantz, 2014). Hade enbart en kvalitativ 
metod använts i form av intervjuer hade färre personer deltagit men en djupare förståelse 
av deras uppfattning av ämnet uppnåtts (Polit & Beck, 2012). Den kvalitativa delen i 
studiedesignen användes för att styrka resultatet ytterligare. En mixad metod kan ge en 
djupare kunskap genom att kvantitativ och kvalitativ design kompletterar varandra (Polit & 
Beck, 2012). Eftersom syftet med studien var att kartlägga användandet av 
symtomskattningsinstrument var den valda metoden bra. I föreliggande studie frågades 
efter de symtomskattningsinstrument som finns angivna på svenska palliativregistrets 
hemsida, samt VAS, NRS och ESAS som enligt författarna är vanligt förekommande i 
Jönköpings kommun. 
I det mailutskick som gjordes var antalet utskickade enkäter större än antalet 
tillsvidareanställda sjuksköterskor, vilket kan förklaras med att det även fanns kvar några 
vikarier och sjuksköterskor som slutat sin anställning i de befintliga mailgrupperna. För att 
undvika svar från de som inte ingick i urvalet fanns tydliga instruktioner i 
informationsbrevet som skickades med enkäten att den vände sig till tillsvidareanställda 
sjuksköterskor. Det kunde även funnits med en fråga i början av enkäten där respondenten 
kunde svara om denne var tillsvidareanställd, och endast kunde fortsätta enkäten vid 
positivt svar. 
Genom att exkludera timanställda sjuksköterskor minskades risken att resultatet inte 
motsvarade användandet av symtomskattningsinstrument i Jönköpings kommun eftersom 
risken fanns att man vid ifyllandet av enkäten då relaterade till annan verksamhet. I det 
informationsbrev som skickades ut tillsammans med enkäten fetmarkerades ordet 
tillsvidareanställda för att förtydliga att studien vände sig till dessa. De inklusions- och 
exklusionskriterier som gjordes var inte alltför begränsande, och risken att respondenter 
som kunde bidra med värdefull information inte kom med ansågs liten (Polit & Beck, 
2012). Om vikarier hade inkluderats i studien kunde däremot eventuella skillnader mellan 
deras och tillsvidareanställda sjuksköterskors användande av symtomskattningsinstrument 
synliggjorts, vilket kunde givit studien ytterligare en dimension. 
Enkäten var studiespecifik, det möjliggjorde att frågeställningarna kunde anpassas och 
utformas så att de svarade mot studiens syfte. Hade det funnits en färdig enkät som redan 
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varit testad hade resultaten från dataanalysen kunnat jämföras med andra studier som 
använt samma formulär (Billhult & Gunnarsson, 2012). En sådan jämförelse hade inte 
påverkat föreliggande studies resultat eller slutsatser negativt. Enligt Trost (2012) kan 
enkätens utformning ge upphov till låg svarsfrekvens. Frågorna bör vara väl formulerade, 
upplevas meningsfulla i sitt sammanhang och presenteras på ett attraktivt sätt (Ejlertsson, 
2014). Författarna till föreliggande studie fick tillgång till enkätverktyget esMaker, vilket 
gjorde enkätens utformning tydlig och användarvänlig. En pilotstudie genomfördes för att 
stärka att frågorna och svarsalternativen tolkades på samma sätt som studiens författare. 
Efter pilotstudien ändrades en del frågeställningar och svarsalternativ efter de synpunkter 
som framkommit. Ändringarna var av mindre karaktär, varför ytterligare pilotstudier inte 
behövde genomföras. Genomförandet av pilotstudien ökade studiens reliabilitet och 
validitet (Ejlertsson, 2014; Lantz, 2014; Polit & Beck, 2012). 
Vissa frågor hade fasta svarsalternativ och vissa frågor kunde även besvaras med fritext 
som ett alternativ, vilket gav ett mer kvalitativt innehåll. Hade endast enkätfrågor av 
kvantitativ karaktär används hade respondenternas svar begränsats till de svarsalternativ 
som författarna utformat. Genom vald metod blev kunskapen om 
symtomskattningsinstrument och användandet av dessa fördjupat (Polit & Beck, 2012). 

En fördel med webbaserad enkät är att frånvaron av en fysisk frågeställare eller intervjuare 
förhindrar att dennes närvaro och interaktion påverkar svaren (Polit & Beck, 2012). Det är 
enligt Billhult och Gunnarsson (2012) lätt att medverka om deltagarna har datorvana. Det 
kan vara en nackdel att alla som får en enkät via mail inte svarar. Det kan bidra till bias där 
de som svarar är de som redan tidigare har ett intresse eller kunskap inom det område som 
det efterfrågas. Detta kan resultera i ett missvisande resultat då endast de som känner till 
området svarar på enkäten. Eftersom studiens syfte var att kartlägga användningen av 
symtomskattningsinstrument anser författarna att rätt personer svarade på enkäten och att 
slutsatser kan dras utifrån resultatet. Samtyckeskravet uppfylldes genom att respondenterna 
svarade på enkäten (Ejlertsson, 2014). Genom att använda en webbaserad enkät finns det 
även en risk att någon som inte uppfyller inklusionskriterierna fyller i enkäten, men 
eftersom författarna kunde se mailadresserna på de som enkäten skickades till ansågs 
risken minimal. Däremot kunde inte författarna utläsa identiteterna på de respondenter som 
svarat på enkäten utläsas, med undantag av de som själva valde att fylla i sin mailadress. 
Därmed anses Vetenskapsrådets (2011) riktlinjer om anonymitet och avidentifiering 
uppfyllts. Även de två ålderskategorierna ≤ 25 år och 26-35 år slogs ihop till en grupp för 
att undvika att någon respondent kände sig utpekad, då det bara var en respondent i ena 
kategorin. Datainsamlingen genomfördes så att konfidentialitetskravet uppfylldes och 
resultatet redovisades så att anonymiteten bevarades. Insamlade uppgifter används endast 
för de ändamål enkäten avsåg och därmed uppfylldes även nyttjandekravet. I enkäten 
förekom inte heller frågor som kunde bedömas som känsliga, närgångna eller påträngande 
(Ejlertsson, 2014). Avidentifiering kan i vissa fall vara negativt, då det blir svårt att följa 
upp forskarens resultat (Vetenskapsrådet, 2011). I föreliggande studie behövde endast de 
som fick uppföljande frågor avidentifieras i resultatet. Då identiteten inte var intressant 
lyftes endast citaten ut från de mailsvar författarna fick efter utskick av uppföljande frågor 
utan att anteckna identiteten på respondenten. 

En påminnelse skickades ut efter en vecka där författarna förtydligade i början av mailet att 
ifyllandet av enkäten endast tog tre-fem minuter, och att en länk till enkäten fanns i slutet 
på mailet. Detta gjordes för att få in så många svar som möjligt, då författarna fått vetskap 
om att vissa ansåg att texten i informationsbrevet var lång att läsa. Enligt Trots (2012) 
behöver oftast informationsbrev till e-brev hållas kortare än informationsbrev som skickas 
ut per post eftersom e-brev snabbt upplevs alltför långa. Detta framkom inte i pilottesterna 
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eftersom författarna inte skickade ut informationsbrevet i pilotstudien utan endast skickade 
ut enkäten för testning. Hade även informationsbrevet skickats ut hade detta eventuellt 
kunnat undvikas men samtidigt var det viktigt att korrekt information om studien kunde 
läsas. Enligt Ejlertsson (2014) ska en undersökning presenteras ärligt och informativt i ett 
följebrev, det är viktigt för en hög svarsfrekvens. I föreliggande studie ställs dessa två 
argument på något sätt emot varandra. Informationsbrevet innehöll en länk till enkäten i 
slutet av brevet, hade länken till enkäten varit tidigt i e-brevet kunde kanske några fler svar 
kommit in men då hade eventuellt informationen om syftet med studien missats. Det var 
viktigt att de som deltog tydligt visste vad studien syftade till. Det kanske allra viktigaste är 
att försöka få de presumtiva deltagarna att bli motiverade att svara på frågorna (Ejlertsson, 
2014). Informationskravet uppfylldes genom att respondenterna informerades skriftligt om 
enkätundersökningen, dess syfte och om att det var frivilligt att delta (Ejlertsson, 2014) 
(bilaga 1). Enligt Billhult och Gunnarsson (2012) är det vanligt att två påminnelser skickas 
ut och det kunde eventuellt ha ökat svarsfrekvensen i föreliggande studie om ytterligare en 
påminnelse hade skickats ut. Ejlertsson (2014) skriver dock att 70–75 procent av de 
inkomna svaren kommer innan någon påminnelse skickas. Det visade sig genom personlig 
kontakt att de övergripande mailgrupperna inte nådde samtliga sjuksköterskor och 
påminnelsen skickades därför ut till respektive teams mailgrupp. 
Att skicka ut enkäter via mail är kostnadseffektivt för att nå geografiskt spridda 
respondenter men svarsfrekvensen blir ofta lägre vid webbenkäter än vid postala enkäter 
(Polit & Beck, 2012; Trost, 2012). En orsak till detta kan vara att man lättare glömmer bort 
ett e-brev i datorns e-postlista än ett brev som ligger synligt på bordet (Trost, 2012). Även i 
föreliggande studie är detta troligtvis en orsak till att inte fler svarat på enkäten, brist på tid 
och tanken på att enkäten skulle fyllas i senare och sedan blivit bortglömd. Vid låg 
svarsfrekvens finns risken att de som inte fyllt i enkäten skulle ha svarat annorlunda på 
frågorna än de som returnerade den (Polit & Beck, 2012). Enligt Polit och Beck (2012) bör 
svarsfrekvensen överstiga 65 procent för att resultatet skall anses generaliserbart för den 
population som studien syftade på. I studien deltog 85 sjuksköterskor, det innebar en 
svarsfrekvens på 35 procent vilket kan tyckas lågt. Av de 240 tillsvidareanställa 
sjuksköterskorna arbetade inte alla med patienter i ett palliativt skede och det kunde 
minska uppfattningen om storleken på svarsfrekvensen. Författarna hade inte kännedom 
om vilka eller hur många sjuksköterskor som inte träffade patienter i palliativt skede vilket 
ledde till att enkäten mailades till samtliga sjuksköterskor. Vissa sjuksköterskor i 
mailgrupperna var även föräldralediga eller sjukskrivna. Enligt Sophiahemmet högskola 
studieguide behöver cirka 50 enkäter skickas ut och svarsfrekvensen bör då vara minst 
cirka 70 procent för att få ett relevant antal att analysera. I föreliggande studie analyserades 
85 enkäter därför är resultatet relevant och slutsatser kan dras. Det finns en möjlighet att 
sjuksköterskor som använder symtomskattningsinstrument har låtit bli att svara. Det kan 
även vara så att de som inte använder sig av dessa har låtit bli att svara, då visar kanske 
studien mer positiva resultat än vad som egentligen är sanningen. Syftet med föreliggande 
studie har inte varit att visa att något är bättre eller sämre utan att göra en kartläggning och 
att denna kan ligga till grund för fortsatt arbete inom kommunen. 
Datainsamlingsperioden varade 14 dagar, vilket är förhållandevis kort och kan ha påverkat 
bortfallet. Det externa bortfallet beror oftast enligt Polit och Beck (2012) på att de som fått 
erbjudande om att deltaga inte svarar på enkäten. Cho, Johnsson och Vangeest (2013) 
visade i sin metaanalys att vårdpersonal hade låg svarsfrekvens i de studier de blev 
tillfrågade att medverka i. Några av anledningar till det förklarades med tidsbrist, oro för 
sekretess och vilken uppfattning de hade om forskning. Detta kunde även vara en orsak till 
den låga svarsfrekvensen i föreliggande studie. 
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För att minimera bortfallet kunde även respondenter som inte svarat kontaktas på andra sätt 
(Lantz, 2014). I föreliggande studie kunde inte de enskilda respondenternas identitet 
utläsas, och därför inte kontaktas enskilt på andra sätt. Däremot påminde författarna 
kollegor muntligen att de kunde svara på enkäten om de arbetade med patienter i ett 
palliativt skede. Lantz (2014) menar också att bortfallets inverkan bör kartläggas. I 
föreliggande studie jämfördes urvalets demografiska data med populationen och fann att 
urvalet var representativt. En jämförelse gjordes även bland de som svarat tidigt på enkäten 
och de som svarat efter påminnelsen, då det går att anta att de som svarade sent 
representerar personer ur bortfallet i större utsträckning än de som svarade tidigt (Lantz, 
2014). Även här fann författarna att bortfallets inverkan inte borde påverkat studiens 
resultat nämnvärt. Däremot kan urvalets storlek och bortfallets skillnad från urvalet göra 
att urvalet blir snedvridet. Då svarsfrekvensen var relativt låg gentemot antalet utskickade 
enkäter kan resultatet blivit snedvridet men en viss generaliserbarhet går att göra eftersom 
det var 85 respondenter som svarat och som träffade patienter i ett palliativ skede. 
Internt bortfall förekommer i två frågor i enkäten och av två respondenter, men detta gällde 
inte samma fråga och har med största sannolikhet inte påverkat resultatet. Hade samtliga 
frågor varit obligatoriska för att komma vidare i enkäten hade detta inte skett. Blev svaret 
aldrig på frågan om hur ofta symtomskattningsinstrument användes avslutades enkäten 
automatiskt, och en respondent föll bort efter denna fråga. Däremot användes 
respondentens svar på tidigare frågor i enkäten i resultatet. 
Studien hade en sekventiell mixad design, där fynden från den kvantitativa delen låg till 
grund för den kvalitativa delen av studien (Polit & Beck, 2012). Kvalitativa data samlades 
in genom en fråga med fritextsvar i enkäten och två uppföljande frågor. Genom att styrka 
resultatet från enkäten med uppföljande frågor kunde författarna få svar på frågor som 
uppkom under analys av enkäten, varför frågorna inte kunde formuleras på förhand. De två 
kompletterande frågorna som skickades ut via mail till de som uppgett sin mailadress gav 
en svarsfrekvens på 69,5 procent. Svaren gav värdefull och fördjupad information som 
svarade på studiens syfte. Den högre svarsfrekvensen här styrker resultatet på så sätt att de 
som svarade träffade patienter i palliativt skede och använde symtomskattningsinstrument i 
större eller mindre omfattning. 
Författarna fick hjälp av en utvecklingsledare på Socialförvaltningen i Jönköpings 
kommun att utforma enkäten i enkätverktyget esMaker och samla in data. Fördelen med att 
använda enkätverktyg som esMaker är att det inte uppstår några bearbetningsfel vid 
inmatning i statistikprogram eftersom data är direktregistrerade av respondenten. Den 
deskriptiva statistiken gav bland annat möjligheten att jämföra svaren i relation till antal 
yrkesverksamma år samt arbetsplats och utbildning (Polit & Beck, 2012). När enkäten var 
avslutad fick författarna rådata i form av Microsoft Exceldokument och frekvenstabeller i 
Worddokument. Detta underlättade och sparade tid och eventuella systematiska fel i form 
av databearbetningsfel i ett tidigt stadium kunde undvikas. Av rådata kunde ytterligare 
jämförelser göras i form av korstabeller och samband mellan variablerna. Samband kunde 
ses mellan användandet av symtomskattningsinstrument och exempelvis ålder, 
yrkesverksamma år och utbildning. 
Kvantitativa data presenterades i frekvens och procent. Då de olika variablerna var 
kategoriska kunde inte medelvärde eller median räknas ut, vilket kunde varit intressant i 
vissa fall. För att få fram detta kunde exempelvis en exakt ålder och yrkesverksamma år 
efterfrågats. Däremot kunde kategorierna gjorts binära (Björk, 2011), men ansågs efter 
diskussion med en statistiker inte vara intressant för studiens syfte.  
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Att ha en omvårdnadsteori som referensram inom forskningen kan hjälpa forskaren att 
upptäcka problemområden och formulera syfte, och kan också jämföras med resultatet. 
Många forskare använder sig av teorier som inte har sin grund i omvårdnad, eller forskar 
utan teori som referensram (Bidstrup Jörgensen, 2012). Föreliggande studie hade sin grund 
i omvårdnadsteorin Shared theory (Desbiens et al., 2012). Teorin underlättade för 
författarna i formulering av syfte och enkätfrågor. Symtomlindring är en viktig del i 
palliativ vård, och sjuksköterskans kompetens och erfarenhet i användandet av 
symtomskattningsinstrument kan bidra till att patienten får en bättre livskvalitet. Genom att 
använda en omvårdnadsteori som referensram kunde författarna till föreliggande studie 
lättare relatera till begreppen i teorin och använda dem i relation till syftet. Hade en teori 
som inte hade anknytning till omvårdnad använts hade det varit svårare att tillämpa 
forskningen inom omvårdnadsyrket (Bidstrup Jörgensen, 2012).  
Resultatdiskussion 

Huvudfynden i studien visar att större delen av sjuksköterskorna använde sig av 
symtomskattningsinstrument i palliativ vård. Det instrument som användes mest var VAS 
och minst var NRS. De sjuksköterskor i Jönköpings kommun som fått utbildning att 
använda symtomskattningsinstrument använde instrumenten i högre grad än de som inte 
fått utbildning. Sjuksköterskor med längre erfarenhet använde symtomskattningsinstrument 
i högre utsträckning än de som var nyare i yrket vilket var en upptäckt som författarna inte 
hade förväntat sig utifrån sin förförståelse, eftersom användandet av 
symtomskattningsinstrument har aktualiserats under senare år. 

Majoriteten av sjuksköterskorna i föreliggande studie var kvinnor (93,3 %), vilket stämmer 
överens med svensk hälso- och sjukvård i landet. Enligt Statistiska centralbyrån [SCB] 
(2010) är 90 procent av yrkesverksamma sjuksköterskor i Sverige kvinnor. Även antalet 
specialistsjuksköterskor (47,1 %) stämmer väl överens med övriga landet, där 
specialistutbildade sjuksköterskor utgör 54 procent av alla legitimerade sjuksköterskor 
(Socialstyrelsen, 2014b; Socialstyrelsen, 2016b). 

Den största andelen av sjuksköterskorna i föreliggande studie använde 
symtomskattningsinstrument någon gång per vecka. Enligt Svenska palliativregistret 
(http://www.palliativ.se) råder det brist på symtombedömning med validerat 
symtomskattningsinstrument, men palliativregistrets data gäller sista levnadsveckan. Även 
Socialstyrelsen (2016a) menar i sin utvärdering av palliativ vård att patienter smärtskattas i 
liten utsträckning den sista veckan i livet. I föreliggande studie innebär palliativ vård både 
tidigt och sent palliativt skede och inte endast de som vårdas i livets slutskede, varför det 
kan vara svårt att jämföra med palliativregistrets siffror. En stor del i sjuksköterskans 
arbete i palliativ vård utgörs av observation och skattning av symtom (Lindqvist et al., 
2012). Regelbunden symtomskattning är en av Socialstyrelsens (2013, 2016a) 
rekommendationer och ett av de identifierade förbättringsområdena för en god palliativ 
vård, och kan leda till att patientens symtom och behandling utvärderas i ett tidigt stadium 
(Karlsson, 2013; Regionala cancercentrum i samverkan, 2012; Socialstyrelsen, 2013, 
2016a; Watanabe et al., 2012). Regelbunden smärtskattning kan underlätta för 
sjuksköterskan att ligga steget före och förebygga smärtgenombrott (Wikström et al., 
2014). Vid regelbunden användning av symtomskattningsinstrument finns en större 
kunskap och en ökad säkerhet att utvärdera resultatet. De respondenter som svarade att de 
symtomskattade någon gång per år kan antas behöva mer utbildning i användandet av 
symtomskattningsinstrument, både för att kunna hantera instrumenten och att utvärdera 
och följa upp resultat.  
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Resultatet visar att symtomskattningsinstrument användes i större utsträckning av de 
sjuksköterskor som arbetat länge inom yrket, likaså de som ingick i de högre 
åldersgrupperna. Detta kan tyda på att de sjuksköterskor som arbetat längre har mer 
kunskap och klinisk erfarenhet, vilket kanske kan leda till att erfarna sjuksköterskor på ett 
lättare sätt kan lindra patientens symtom och understödja patientens egenvårdsförmåga 
genom symtomskattning (Desbiens et al., 2012; Dobrina et al., 2014). Däremot menar 
Benner (1993) att en kompetent sjuksköterska har arbetat två till tre år inom samma 
specialitet, och att kompetensen utvecklas när sjuksköterskan får tilltro till sin egen 
kunskap och ser resultatet av sina handlingar. Det kritiska tänkandet börjar utvecklas, men 
den kompetenta sjuksköterskan behöver fortfarande tid på sig att för att anpassa sig till nya 
situationer (Benner, 1993). 

Resultatet visar att VAS var det mest förekommande instrumentet och NRS användes 
minst. Samma gällde vilka symtomskattningsinstrument sjuksköterskorna kände till. 
Däremot visar en studie av Kjeldsen, Klausen och Rosenberg (2015) att NRS är det 
instrument som föredras hos både vårdpersonal och patienter. Enligt Regionala 
cancercentrum i samverkan (2016) är VAS det mest kända skattningsinstrumentet, men 
ofta används NRS. På baksidan av VAS-stickan finns ofta en översättning till numerisk 
skala (Vårdhandboken, 2016), varför det kan antas att sjuksköterskorna menar att de 
använder VAS när de i själva verket använder NRS. För att styrka detta skickades en 
kompletterande fråga ut till de respondenter som givit sitt medgivande. Här framkom att 
många av respondenterna som uppgav att de använde VAS inte använde sig av stickan, 
utan att de i själva verket symtomskattade med hjälp av NRS. 
Det framgick inte av resultatet om personalen skattade patientens symtom, eller om 
patienten själv genomförde symtomskattningen. Däremot visar resultatet att VAS var det 
mest förekommande skattningsinstrumentet, vilket innebär att patienten själv skattar sina 
symtom (Vårdhandboken, 2016). Om sjuksköterskan skattar patientens symtom finns 
risken att patientens symtom över- eller underskattas. Däremot kan en kombination av 
patientskattning tillsammans med en sjuksköterska leda till bättre förståelse av symtomen 
(Van Lancker et. al., 2015). Det är också viktigt att säkerställa att patienten förstår 
instrumentet och att sjuksköterskan förklarar hur instrumentet ska användas (Wikström et 
al., 2014). Om patienten är medvetandesänkt eller av annan anledning inte kan skatta sina 
symtom kan sjuksköterskan använda exempelvis Abbey pain scale (Abbey et al., 2004; 
Regionala cancercentrum i samverkan, 2016) eller den beteenderelaterade skattningen på 
SÖS-stickan för att skatta patientens smärta (Edberg & Söderqvist, 2012). Många 
sjuksköterskor upplever att den kliniska blicken och kompletterande mätningar av 
exempelvis puls och blodtryck kan styrka smärtskattning och underlätta vid tolkningen av 
smärtans intensitet. Även dialogen med patienten tillsammans med smärtskattningen kan 
ge en ökad förståelse (Wikström et al., 2014). 
År 2016 var det i Jönköpings kommun 30,9 procent av patienterna som smärtskattades och 
17,5 procent som skattades för övriga symtom enligt svenska palliativregistret. I riket var 
det 41,8 procent som hade dokumenterad smärtskattning och 23,3 procent som hade 
skattats för övriga symtom (http://www.palliativ.se). I föreliggande studie var det 60 
procent av respondenterna som symtomskattade någon gång per vecka eller oftare vilket är 
betydligt högre än vad siffrorna i palliativregistret visar. Resultatet kan tyda på att det var 
de som symtomskattade som besvarade enkäten. Här finns en stor förbättringsmöjlighet för 
att säkerställa god vård genom symtomskattning (Socialstyrelsen, 2016a). För att få 
registrera skattningen i Svenska palliativregistret (http://www.palliativ.se) ska symtomen 
vara dokumenterade i journalen. Detta kan eventuellt vara en orsak till att siffran inte är 
högre. Likaså är det som tidigare nämnts den sista veckan i livet som registreras i registret 
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och författarnas erfarenhet visar att den sista veckan eller de sista dagarna kan var lugna 
för patienten och insatta behandlingar har god effekt och utan symtomproblematik. 
Patienten kan också vara okontaktbar och inte kapabel att utföra en symtomskattning, och 
då är det viktigt att sjuksköterskan även gör en klinisk bedömning för att se till att 
patienten är symtomlindrad (Socialstyrelsen, 2016a). Enligt Lindqvist et al. (2012) blir 
omvårdnadsbehovet större hos döende patienter. Personalen behöver vara mer närvarande 
vilket kan leda till att symtomskattning görs med hjälp av den kliniska blicken, och 
lindrande åtgärder görs automatiskt utan medveten symtomskattning. En sjuksköterska i 
föreliggande studie menade att det görs symtomskattning vid varje möte med patienten, 
även om inget validerat instrument används. Det är enligt Regionala cancercentrum i 
samverkan (2016) inget säkert sätt att skatta patientens symtom, och leder till att patienten 
inte får optimal symtomlindring. Enligt palliativregistret (http://www.palliativ.se) används 
inte symtomskattningsinstrument regelbundet sista veckan i livet. Ändå anser de som 
registrerar i registret att patienterna är väl symtomlindrade, vilket borde vara svårt att 
bedöma om inte en symtomskattning av patienten gjorts. Klinisk erfarenhet och 
självkännedom ligger till grund för sjuksköterskans förmåga att bedöma och lindra 
patientens symtom (Desbiens et al., 2012; Dobrina et al., 2014). 

En sjuksköterska i föreliggande studie uttryckte att symtomskattning sker kontinuerligt i 
patientkontakten, men att det inte alltid görs medvetet. Det känns igen av författarna, 
sjuksköterskor bedömer patienten utifrån sin kliniska blick och upplever att det är 
tillräckligt för att bedöma symtom hos patienten. Van Lancker et.al. (2015) menar att 
patientens fysiska och sociala symtom ofta underskattas när det är sjuksköterskor som gör 
skattningen medan psykiska funktionella och existentiella symtom ofta överskattas. Det 
behövs kunskap om hur en bedömning ska göras, vilka frågor som ska ställas och vilka 
observationer som ska göras (Friedrichsen, 2012a). Enligt Ekman och Norberg (2015) 
tolkar vi det som händer utifrån våra erfarenheter och förväntningar. Det är en balansgång 
att använda sin erfarenhet, kliniska blick och göra en rätt bedömning. En patient som ligger 
helt stilla i sängen och tycks vila lugnt kan vara så smärtpåverkad att minsta rörelse gör 
ont. Att lyssna till berättelsen, samla in relevanta data för det specifika tillståndet och 
komma överens om en gemensam vårdplan är en avancerad vårdhandling som kräver stor 
lyhördhet och professionalism hos sjuksköterskan (Ekman och Norberg, 2015). I 
föreliggande studie framkom det att det var sjuksköterskor med längre erfarenhet som 
oftare använder symtomskattningsinstrument, vilket är intressant att de har sett och tagit 
till sig nyttan med att tillsammans med sin kliniska blick få en objektiv skattning av 
symtom. Det underlättar för kollegor att se i journalen hur det varit tidigare och att det inte 
endast är den enskilda sjuksköterskans kliniska blick och intuition som ligger det grund för 
eventuell åtgärd eller att avstå från åtgärd. För att kunna skapa förutsättningar för ett gott 
samtal handlar det om att bygga upp en vårdande relation och för det krävs närvaro, 
ömsesidigt förtroende och tillit (Wu & Volker, 2012). Sjuksköterskan bör inbjuda till ett 
samarbete så att patienten känner sig delaktig. Både sjuksköterskan och patienten tar med 
sig egna perspektiv i mötet. Sjuksköterskan måste förstå att varje människa är unik med 
hans eller hennes särskilda historia och erfarenhet. Dessutom måste sjuksköterskan 
upprätthålla en medvetenhet om personliga värderingar, övertygelser och fördomar. 
Genom öppenhet, intuition, analys och reflektion, kan sjuksköterskor bortse från sina egna 
fördomar och acceptera patientens värld i livets slutskede. Det är viktigt med omsorg och 
empati i patientmötet. Palliativ vård handlar om att främja holism, värdighet och 
livskvalitet för patienten och deras familjer (Wu & Volker, 2012).   

I resultatet kan utläsas att sjuksköterskorna mötte patienter i ett palliativt skede både inom 
ordinärt och särskilt boende. De sjuksköterskor i studien som arbetade i särskilt boende 
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mötte något oftare patienter i ett palliativt skede, vilket kan bero på att svarsfrekvensen var 
högre i särskilt boende än i ordinärt boende. Den allmänna palliativa vården ska kunna 
bedrivas både i kommunala boenden och i patientens hem (Regionala cancercentrum i 
samverkan, 2016; Socialstyrelsen, 2013), varför det är viktigt att sjuksköterskor inom 
kommunal hälso- och sjukvård har kunskap i palliativ vård. De flesta sjuksköterskorna i 
föreliggande studie hade fått utbildning i palliativ vård. De som arbetat kortast tid hade 
oftare utbildning än de som arbetat längre, vilket kan tänkas bero på att den palliativa 
vården blivit mer utbredd i Sverige de senaste årtiondena. Socialstyrelsen (2006) fick 2005 
i uppdrag av regeringen att sammanfatta den palliativa vårdens utveckling i landet. Här 
lyftes bland annat att palliativ vård inte ingick i alla sjuksköterskeutbildningar och att det 
fanns brister i kompetensutveckling bland de som mötte patienter i ett palliativt skede 
(Socialstyrelsen, 2006). Palliativ vård ska kunna ges både i särskilt och ordinärt boende. 
Detta innebär att sjuksköterskan behöver kunskap kring den palliativa vårdens komplexitet 
(Lindqvist et al., 2012; Regionala cancercentrum i samverkan, 2016). Symtomlindring är 
en central del i palliativ vård (Socialstyrelsen, 2013), och det är viktigt att sjuksköterskan 
har kunskap eller kan få hjälp och stöd genom specialiserade palliativa team (Regionala 
cancercentrum i samverkan, 2016; Socialstyrelsen, 2016a). Tillgången på specialiserade 
palliativa team ser olika ut i olika delar av landet. Inom kommunal verksamhet är generellt 
tillgången till teamen större (Socialstyrelsen, 2016a). I Jönköpings kommun finns det 
tillgång till specialiserat palliativt team. Det specialiserade teamet som stödjer ordinärt 
boende är anställda av Region Jönköpings län och det specialiserade palliativa teamet som 
stödjer särskilt boende inklusive korttidsplatser är anställda av Jönköpings kommun. 
Teamen samarbetar bland annat gällande utbildningsinsatser.   

Genom klinisk erfarenhet och utbildning i palliativ vård kan sjuksköterskans kunskap och 
kompetens ökas (Desbiens et al., 2012; Dobrina et al., 2014). I Socialstyrelsens utvärdering 
av palliativ vård i livets slutskede (2016a) identifieras fortbildning i palliativ vård som ett 
förbättringsområde för landsting, region och kommun. För att personer med livshotande 
sjukdom ska få optimal omvårdnad och symtomlindring krävs att personal får fortbildning 
i palliativ vård. Utbildningsnivån i palliativ vård ser olika ut i olika delar av landet. Inom 
primärvård erbjuds ca 20 procent av sjuksköterskorna årligen fortbildning i palliativ vård, 
medan inom den specialiserade palliativa vården erbjuds ca 50 procent av sjuksköterskorna 
utbildning minst två gånger per år och ca 90 procent årlig fortbildning. I kommunerna 
erbjuds drygt 40 procent av sjuksköterskorna fortbildning årligen, och ca 10 procent minst 
två gånger per år (Socialstyrelsen, 2016a). Några siffror på hur det är i Jönköpings 
kommun har författarna inte kunnat få fram men samtliga nyanställda sjuksköterskor och 
specialistsjuksköterskor erbjuds en obligatorisk halvdagsutbildning i palliativ vård. 
Resultatet i föreliggande studie visar att många av sjuksköterskorna hade fått utbildning i 
att använda symtomskattningsinstrument, och de skattade patientens symtom i högre 
utsträckning. Fothergill Bourbonnais et al. (2004) menar att utbildning är viktigt för att öka 
inställningen och viljan att använda instrumenten. Detta stödjs även av Lundh Hagelin et 
al. (2007) som menar att sjuksköterskans attityd påverkar användandet. Genom kunskap 
och utbildning i symtomskattning kan sjuksköterskan bättre identifiera symtom hos 
patienten, vilket leder till att patienten lättare kan bibehålla sin egenvårdsförmåga 
(Desbiens et al., 2012; Dobrina et al., 2014). Bainbridge et al. (2011) anser att förståelsen 
om patientens situation blir större när sjuksköterskan använder 
symtomskattningsinstrument. De sjuksköterskor med få år i yrket hade oftare utbildning i 
palliativ vård medan sjuksköterskor som hade längre erfarenhet oftare använde 
symtomskattningsinstrument. Det ger en fundering på om utbildning i 
symtomskattningsinstrument finns med i palliativa utbildningar eller så är sjuksköterskorna 
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inte mottagliga för informationen förrän de får användning av den i praktiken och ser 
nyttan med det.   
Vid återkoppling av symtomskattning till patienten var det 33,7 procent som alltid 
återkopplade till patienten och 49,8 procent återkopplade ibland. I Regionala 
cancercentrum i samverkan (2016) står det att med stöd av patientlagen (SFS, 2014:821) 
att vården ska utgå från patienten som person, att patientens ställning ska stärkas och med 
stöd av personalens kunskaper ska det ges möjligheter att skapa en så bra sista tid i livet 
som möjligt. Återkoppling borde på något sätt vara en självklarhet och enligt Dahlberg 
(2013) är det numera självklart att patienten har inflytande över och medverkar i sin vård. 
Det visade sig i föreliggande studie att det inte var någon skillnad på återkopplingen om 
sjuksköterskorna hade utbildning i palliativ vård eller inte. Däremot skedde återkopplingen 
oftare hos de med längre yrkeslivserfarenhet.  
Desbiens et al. (2012) och Dobrina et al. (2014) skriver om den terapeutiska relationen 
mellan sjuksköterska och patient som en grund för god vård och detta förutsätter och 
innefattar även en återkoppling av symtomskattning enligt föreliggande studies författare. 
Vidare skriver Desbiens et al. (2012) och Dobrina et al. (2014) att sjuksköterskans 
kompetens uppnås genom utbildning och klinisk erfarenhet. I föreliggande studie visades 
tydligt att klinisk erfarenhet och förmåga att ta till vara på och omsätta teoretisk kunskap 
var av stor vikt. 

Slutsats 
Studien visar att en stor del av sjuksköterskorna använder sig av 
symtomskattningsinstrument i palliativ vård. De som hade utbildning i palliativ vård och 
om symtomskattningsinstrument använde instrumenten i högre omfattning än de som inte 
hade utbildning. Samma gällde de högre åldersgrupperna och de som hade flest antal år i 
yrket. Valet av symtomskattningsinstrument berodde på sjuksköterskans kunskap om 
instrumenten och patientens kognitiva förmåga. Slutsatsen är att kunskap och erfarenhet 
gör att sjuksköterskorna använder symtomskattningsinstrument i större utsträckning. 
Genom utbildning till sjuksköterskor om både palliativ vård och om nyttan av att använda 
symtomskattningsinstrument kan personer som vårdas i livets slutskede få möjlighet att 
symtomskattas med validerat instrument och på så vis få adekvat symtomlindring. 
Klinisk tillämpbarhet   

Föreliggande studie ligger till grund för en baslinjemätning av symtomskattning i 
Jönköpings kommun. Resultatet kan bidra med fördjupad kunskap om användandet av 
olika symtomskattningsinstrument och kan leda till framtida interventioner såsom 
exempelvis riktad utbildning i användandet av symtomskattningsinstrument. Att kartlägga 
användningen av symtomskattningsinstrument och att visa på eventuella 
förbättringsmöjligheter anser författarna komma patienter i palliativt skede till godo. Ett 
förtydligande av studiens resultat för ledningen i hälso- och sjukvårdsorganisationen kan 
förhoppningsvis bidra till ökad förståelse för att det är viktigt att uppmuntra och ge 
förutsättningar för utbildningsinsatser. 
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Förfrågan om deltagande i enkätundersökning för alla tillsvidareanställda 
sjuksköterskor/specialistsjuksköterskor i Jönköpings kommun som möter patienter i ett 
palliativt skede. 
Vi heter Margareta Hammarlund och Malin Parsmo och arbetar som sjuksköterskor i 
Jönköpings kommun och studerar specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning palliativ 
vård vid Sophiahemmet Högskola. 

Som en del i vår utbildning ingår att skriva en Magisteruppsats på 15 poäng och vårt syfte 
med arbetet är att undersöka på Sjuksköterskans användande av 
symtomskattningsinstrument i palliativ vård i Jönköpings kommun. 
Förfrågan om deltagande riktar sig till Dig som är tillsvidareanställd i Jönköpings kommun 
och någon gång vårdar patienter i palliativ vård. 
Vi kommer att genomföra en enkätundersökning med ett antal frågor rörande Din användning 
av symtomskattningsinstrument i ditt arbete med patienter i palliativ vård. Efter genomförd 
enkätstudie kommer vi, efter godkännande av Dig eventuellt kontakta Dig för uppföljande 
frågor. 
Deltagandet i studien är frivilligt och forskningsetiska principer kommer att följas strikt, 
vilket bl.a. innebär att inga enskilda personer eller namn på arbetsplatser kommer att kunna 
identifieras i det färdiga examensarbetet. Materialet kommer att användas för studiens 
ändamål. Resultatet av studien kommer att kunna användas som en baslinjemätning, och 
materialet kan komma att användas i utbildningssyfte angående symtomskattning i 
Jönköpings kommun, men inga identiteter kommer att kunna utläsas. 
Efter att studien är genomförd och godkänd, kommer den att publiceras i databasen DIVA 
som är en portal för publicering av forskningsrapporter och studentarbeten. 
Efter godkänd studie kommer vi gärna och presenterar våra resultat för Dig och/eller på 
arbetsplatsen om Du så önskar. Vi har fått godkännande för studien av …… 
Har Du frågor rörande själva undersökningen är Du välkommen att kontakta oss.   
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Enkät 

Syftet med enkäten är att undersöka hur 
sjuksköterskor i Jönköpings kommun 
använder symtomskattningsinstrument i 
palliativ vård. Enkäten ligger till grund för en 
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Specialistsjuksköterskeutbildningen i palliativ 
vård vid Sophiahemmet Högskola i 
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• Visual analog scale (VAS) 
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• Edmonton symptom assessment 

system (ESAS) 
• Abbey pain scale 

Hur ofta använder du ett 
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Vilka av följande symtomskattningsinstrument 
använder du? 
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• Numeric rating scale (NRS) 
• Visual analog scale (VAS) 
• SÖS-stickan 
• Edmonton symptom assessment 

system (ESAS) 
• Abbey pain scale 
• Annat... 

Vilket symtomskattningsinstrument använder 
du oftast? 

• Numeric rating scale (NRS) 
• Visual analog scale (VAS) 
• SÖS-stickan 
• Edmonton symptom assessment 
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• Abbey pain scale 
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patientens journal? 
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