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SAMMANFATTNING 

                 

Bakgrund Vid palliativ vård är ett av de grundläggande målen att identifiera och lindra 

smärta och andra besvärande symtom. Studier har visat att patient och vårdpersonal skattar 

patientens symtom olika, vilket visar på vikten av att genom systematisk symtomskattning 

få kännedom om patientens symtom. Patienter i palliativ vård har ofta komplexa symtom 

som påverkar varandra sinsemellan, och är samtidigt påverkade av sin sjukdom så att 

möjligheten att själv skatta symtomen försämras. Ett antal olika symtomskattnings-

instrument (SSI) kan användas vid palliativ vård, och symtomskattning är en av de 

kompetenser som ingår i sjuksköterskans ansvarsområde. Dock visar resultat från Svenska 

Palliativregistret att de målnivåer för symtomskattning som Socialstyrelsen 

rekommenderar är långt ifrån att uppfyllas. En förutsättning för att kunna öka frekvensen 

av symtomskattning och därmed även vårdkvaliteten, är att få en större förståelse vilka 

faktorer som bidrar till detta, genom att studera sjuksköterskors perspektiv på att använda 

SSI vid palliativ vård. Syftet var att beskriva sjuksköterskors perspektiv på att använda SSI 

vid allmän och specialiserad palliativ vård. Metod för studien var kvalitativa 

semistrukturerade fokusgruppsintervjuer med sjuksköterskor från hospice, avancerad 

sjukvård i hemmet (ASIH) och allmän hemsjukvård. Alla tre intervjuerna hade fyra 

deltagare och varade mellan 55 - 57 minuter. Intervjuerna spelades in och transkriberades. 

Data analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultatet består av fyra kategorier: 1. 

SSI innebär en kvalitetssäkring, 2. Sjuksköterskans arbetssätt med SSI är viktigt för 

resultatet, 3. Hinder och begränsningar i användningen av SSI, och 4. Organisationens 

betydelse i arbetet med SSI. Slutsats Resultatet visar att sjuksköterskorna upplevde att 

användandet av SSI kan innebära en kvalitetssäkring av vården, men är inget heltäckande 

verktyg som kan användas i alla situationer och kan inte ersätta klinisk erfarenhet. 

Sjuksköterskans kunskap om SSI är avgörande för utförandet, varför utbildning i SSI för 

sjuksköterskor inom palliativ vård, men även för övriga professioner i teamet kring 

patienten, är av stor vikt. Organisationen spelar en viktig roll i att se till att rutiner och 

etablerade arbetssätt finns. Fortsatt forskning bör därför vidare undersöka vilka kunskaper 

sjuksköterskor anser sig behöva för att kunna använda SSI på ett effektivt sätt.  
 

 

Nyckelord: symtomskattningsinstrument, palliativ vård, sjuksköterskors perspektiv, 

fokusgruppsintervjuer. 

                 

  



ABSTRACT     

         

Introduction One of the fundamental goals in palliative care is to provide relief from pain 

and other distressing symptoms. Studies have shown differences between how patients and 

health care professionals assess the patient’s symptoms, which highlights the importance 

of using symptom assessment tools. Patients in palliative care often suffer from complex 

and interfering symptoms, and are also affected by their disease so that their ability of self-

assessment of symptoms is affected negatively. A number of different symptom 

assessment tools are used in palliative care, and symptom assessment is one of the 

responsibilities of the nurse. Yet, the Swedish national quality registry of palliative care, 

shows that the goals for symptom assessment with symptom assessment tools, are far from 

being reached. By studying nurses’ perspective on using symptom assessment tools in 

palliative care, a greater understanding for factors contributing to an increased use of 

symptom assessment tools could be reached. Aim of the study was to describe nurses’ 

perspectives on using symptom assessment tools in general and specialized palliative care.  

Method for the study was qualitative semi structured focus group interviews with nurses 

working in hospice, advanced palliative home care (ASIH), and home care. All three 

interviews had four participants and lasted between 55 - 57 minutes. The interviews were 

tape recorded and transcribed. Data was analysed according to qualitative content analysis. 

Result The study resulted in four themes: 1. Symptom assessment tools improve quality of 

care, 2. The way the nurse uses symptom assessment tools is crucial for the result, 3. 

Difficulties and limitations in using symptom assessment tools, and 4. The importance of 

support from the organisation. Conclusion The result shows that the nurses perceived that 

the use of symptom assessment tools might provide quality assurance to care, however it is 

not a comprehensive tool for every situation and cannot replace clinical assessment. The 

competence of the nurse is crucial for the use of symptom assessment tools, therefore 

education in symptom assessment tools for all nurses in palliative care is of great 

importance, but also for other professions of the team around the patient. There is a need 

for supportive structures in the organization, to improve the use of symptom assessment 

tools. Further research should look at what skills nurses consider necessary in order to use 

symptom assessment tools efficiently.  
 

 

Keywords: symptom assessment tools, palliative care, nurses’ perspective, focus group 

interviews. 
  



 

INNEHÅLL 

 

BAKGRUND ........................................................................................................................ 1 

Palliativ vård .................................................................................................................... 1 

Allmän och specialiserad palliativ vård ........................................................................ 1 

Tidig och sen palliativ fas ............................................................................................... 1 

Kvalitet i palliativ vård ................................................................................................... 2 

Symtom i livets slutskede ................................................................................................ 2 

Symtomskattning ............................................................................................................. 3 

Symtomskattningsinstrument (SSI)............................................................................... 4 

Sjuksköterskans roll ........................................................................................................ 5 

Problemformulering ........................................................................................................ 6 

SYFTE .................................................................................................................................. 6 

METOD ................................................................................................................................ 6 

Ansats ............................................................................................................................... 6 

Design ............................................................................................................................... 6 

Urvalskriterier ................................................................................................................. 6 

Genomförande och datainsamling ................................................................................. 7 

Dataanalys ........................................................................................................................ 8 

Forskningsetiska överväganden ................................................................................... 10 

RESULTAT ....................................................................................................................... 10 

SSI innebär en kvalitetssäkring ................................................................................... 11 

Sjuksköterskans arbetssätt med SSI ........................................................................... 12 

Hinder och begränsningar i användningen av SSI .................................................... 14 

Organisationens betydelse i arbetet med SSI ............................................................. 17 

DISKUSSION .................................................................................................................... 18 

Metoddiskussion ............................................................................................................ 18 

Resultatdiskussion ......................................................................................................... 20 

Slutsats ............................................................................................................................ 23 

Klinisk tillämpbarhet .................................................................................................... 23 

REFERENSER .................................................................................................................. 24 

 

Bilaga 1 – Information till deltagare  

Bilaga 2 – Intervjuguide  



1 

 

BAKGRUND 

  

Palliativ vård 

 

Enligt Socialstyrelsens termbank definieras palliativ vård ”Hälso- och sjukvård i syfte att 

lindra lidande och främja livskvaliteten för patienter med progressiv, obotlig sjukdom eller 

skada och som innebär beaktande av fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov 

samt organiserat stöd till närstående” (Socialstyrelsen, 2017). Världshälsoorganisationen 

(2018) benämner palliativ vård även som ett förhållningssätt som verkar för en bättre 

livskvalitet hos personer med livshotande sjukdom genom att förebygga och lindra lidande 

genom tidig identifiering och bedömning av smärta och andra symtom.  
 

Den palliativa vården vilar på de fyra hörnstenarna symtomkontroll, teamarbete, 

närståendestöd samt kommunikation och relation (Regionala cancercentrum i samverkan, 

2016). Lundh Hagelin, Tishelman, Rasmussen och Lindqvist (2016) reflekterar över om 

det verkligen räcker för helhetsvården kring patienten i livets slutskede med enbart dessa 

hörnstenar. De visar på att det finns ytterligare väsentliga områden att peka på såsom 

kroppens vård, vårdmiljön och ritualer. 
 

Allmän och specialiserad palliativ vård 

 

Palliativ vård kan indelas i allmän och specialiserad palliativ vård. Socialstyrelsen (2016) 

definierar skillnaden mellan dessa: Den allmänna palliativa vården kan genomföras både 

inom kommunal vård och omsorg liksom på sjukhus. Den tillgodoses av personal med 

grundläggande kunskaper och kompetens i palliativ vård. Den specialiserade palliativa 

vården kan ges till patienter med komplexa symtom och eller där livssituationen ställs inför 

svår problematik. Specialiserad palliativ vård utförs av multiprofessionella team med 

särskild kompetens i palliativ vård och utförs både inom specialiserad palliativ verksamhet 

eller inom allmän verksamhet med hjälp av specialistteam. 
 

Tidig och sen palliativ fas 

 

Vården ses idag ur ett processperspektiv, det vill säga hur patientens process ser ut genom 

vårdvägen. Den palliativa vården särskiljer sig, då det inte bara handlar om den normala 

vårdprocessen utan även om patientens progredierande sjukdomsförlopp som leder till 

döden (Regionala cancercentrum i samverkan, 2016). De olika faserna av sjukdomen 

varierar mellan olika sjukdomsdiagnoser och hur sjukdomen utvecklar sig. Begreppet 

palliativ vård syftar inte på att patienten är döende, utan på att sjukdomen inte går att bota, 

och palliativ vård skall bedrivas oavsett hur lång tid patienten har kvar att leva (Regionala 

cancercentrum i samverkan, 2016). De olika faserna tidig och sen, skiljer sig genom att i 

den tidiga fasen syftar behandlingen på livsförlängning och livskvalitet medan i den sena 

fasen är syftet fokuserat på livskvalitet. Hur de palliativa behoven i de olika faserna är 

varierar, och det är därför viktigt att tidigt identifiera de besvär som finns för att lindra och 

förebygga ytterligare problem. 
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Kvalitet i palliativ vård 

 

Årligen dör i Sverige cirka en procent av befolkningen. Av dessa dör 80 procent ”den 

långsamma döden” som beskrivs som ”där döendet är mer utdraget i tid, förenat med fler 

diagnoser och där det är svårt att identifiera när tidpunkten för döden är nära” 

(Socialstyrelsen, 2013, s. 14). I Socialstyrelsens publikation (2006) ”Vård i livets 

slutskede: Socialstyrelsens bedömning av utveckling i kommuner och landsting” påvisades 

det regeringsuppdrag Socialstyrelsen då fick, vad gällde inventering och sammanställning 

av kunskap om palliativ vård. Socialstyrelsen (2016) ser i senare publikationer 

förbättringsområden vad gäller den palliativa vården i livets slutskede. I dessa nationella 

riktlinjer rekommenderas kunskap om och användning av symtom- och 

bedömningsinstrument för att säkerställa kvaliteten i vården. Socialstyrelsen har sedan 

tidigare tagit fram sex indikatorer (Socialstyrelsen, 2013) för att skapa god 

vårdkvalitet men även tre utvecklingsindikatorer, där en av dessa tre är regelbunden 

användning av symtomskattningsinstrument (SSI). 

 

Sedan år 2004 finns Svenska Palliativregistret; ett kvalitetsregister som avser att 

kvalitetssäkra vården av personer i livets slutskede och i synnerhet sista veckan i en 

människas liv (Socialstyrelsen, 2006, Svenska Palliativregistret 2017a). Enligt Svenska 

Palliativregistret (2017b) är närmare 1200 verksamheter eller 6000 enheter anslutna till 

registret, och år 2016 registrerades nästan 68 procent av alla förväntade dödsfall i Sverige. 

Registrering sker via en dödsfallsenkät (Svenska Palliativregistret, 2017a) efter att 

personen avlidit och resultatet ligger till grund för utvärdering av olika kvalitetsindikatorer. 

En av dessa kvalitetsindikatorer berör symtomskattning med skattningsinstrument. 

Svenska Palliativregistret (2018) visar att målnivån för Socialstyrelsens indikator på 

symtomskattning med SSI är 100 procent, men resultatet för 2016 visar på endast 23 

procent. 
 

Symtom i livets slutskede 

 

De symtom som ses i den palliativa vården är oftast beroende på vilken huvuddiagnos 

patienten lider av, likaså intensiteten i dessa. Trots en stor variation av symtom, finns det 

ändå vissa symtom som generellt är vanliga i livets slutskede. Flera studier har gjorts för 

att identifiera dessa, bland annat en litteraturstudie av Kehl och Kowalkowski (2013), där 

andnöd, smärta, rosslighet och konfusion identifierades. I en studie av Oi-Ling, Man-Wah 

och Kam-Hung (2005) skattade patienter som vårdades på hospice de symtom som 

besvärade dem mest under sista veckan i livet, vilka visade sig vara fatigue, nedsatt aptit 

och kakexi. I en studie av Kirkova et al. (2010a) var fatigue, smärta, muntorrhet och 

nedsatt aptit de symtom som rapporterades av flest patienter. Hoekstra, Vernooij-Dassen, 

de Vos och Bindels (2006) fann att de mest frekvent angivna symtomen var fatigue, 

smärta, nedsatt aptit och andnöd, hos patienter med cancerdiagnos i palliativt skede. I 

Svenska Palliativregistrets (2017a) dödsfallsenkät registreras sex symtom som anses vara 

de främst förekommande i livets slutskede; smärta, rosslighet, illamående, ångest, andnöd 

och förvirring. Andersson, Årestedt, Lindqvist, Fürst och Brännström (2018) studerade 

vilka utav dessa symtom som hade högst förekomst, och fann att ångest och smärta 

förekom mest frekvent.  

 



3 

 

Lundh Hagelin, Klarare & Fürst (2017) studerar symtom som är vanligt förekommande 

hos patienter i palliativt skede: smärta, trötthet, dåsighet, illamående, nedsatt aptit, 

andfåddhet, nedstämdhet och ångest. Ett problem för patienter i livets slutskede är 

försämrad munhälsa, som kan orsaka ytterligare problem som till exempel aptitlöshet, 

viktnedgång och sväljsvårigheter (Rohr, Adams & Young, 2010). Det är vanligt att 

patienter i palliativt skede besväras av flera symtom. I en studie av Hoekstra et al. (2006) 

angav över hälften av patienterna att de besvärades av tre symtom eller fler. Att flera 

symtom förekommer samtidigt enligt vissa mönster, så kallade symtomkluster, är vanligt 

vid cancer (Aktas, Walsh & Rybicki, 2010). Symtomen kan enligt Aktas et al. (2010) ha 

ursprung i samma sjukdomsmekanism såsom illamående-kräkning, eller vara indirekt 

kopplade till varandra men ofta förekomma samtidigt såsom depression-fatigue-smärta.  

                     

Symtomskattning 

 

Ett stort antal studier har undersökt närstående och vårdpersonals skattning av patienters 

symtom, och jämfört med patientens egen skattning. Ingen entydig bild ges då, vissa av 

studierna visar på att symtomen överskattas medan andra visar att de underskattas eller 

missas helt. Van Lanker, Cypers, Vanwynsberghe, Verhaeghe, Van Hecke och Beeckman 

(2015) fann att både sjuksköterskor och närstående tenderade att överskatta psykiska, 

funktionella och existentiella symtom, och underskatta fysiska och sociala symtom. Horton 

(2002) fann god överensstämmelse mellan patienter och sjuksköterskors skattningar 

gällande fysiska symtom, men sämre överensstämmelse för oro och ångest. Det fanns en 

bättre överensstämmelse gällande konkreta, objektiva symtom än subjektiva, ’tysta’ 

symtom (Laugsand, Sprangers, Bjordal, Skorpen, Kaasa & Klepstad, 2010; Oi-Ling et al., 

2005). Wennman-Larsen, Tishelman, Wengström och Gustavsson (2007) och McMillan 

och Moody (2003) fann att närstående tenderade att överskatta patientens symtom. I en 

studie av Sutciliffe-Chidgey och Holmes (1996) fick patienter med cancer i sent palliativt 

skede, deras närstående och vårdpersonal identifiera symtom som patienterna besvärades 

av. Patienterna identifierade 33 olika symtom, närstående identifierade 22 symtom och 

vårdpersonal 18 symtom. Symtomet konfusion identifierades endast av närstående. 
 

Vid symtomskattning mäts ofta intensitet och frekvens av symtom, men mer sällan hur 

pass besvärande symtomen upplevs av patienten (Kirkova et al., 2010a). Relationen mellan 

intensitet och upplevd grad av besvär har studerats av Kirkova et al. (2010a) och Hoekstra 

et al. (2006), genom att patienter fick uppge intensitet och upplevd grad av besvär för alla 

symtom de hade vid undersökningstillfället. Resultatet visade att dessa till stor del stämde 

överens sinsemellan, det vill säga det symtom som hade högst intensitet upplevdes av 

patienten även som det mest besvärande symtomet. Dock visade det sig att omkring en 

tredjedel av patienterna uppgav att deras mest intensiva symtom inte var det mest 

besvärande, utan ett symtom med lägre intensitet upplevdes mer besvärande. Exempel på 

sådana symtom var oro och nedstämdhet, som patienterna besvärades mycket av oavsett 

om symtomet var förhållandevis milt i intensitet. Det finns alltså en risk att symtom som 

av patienten skattas som milda ignoreras av vårdpersonal, om vårdpersonalen inte 

samtidigt fångar upp hur symtomen upplevs av patienten.  

Patientens egen skattning ses generellt som den gyllene standarden (Laugsand et al., 2010; 

Johansson, Benzein och Saveman, 2006). Van Lanker et al. (2015) och Horton (2002), 

menar dock att patienter ibland tenderar att undervärdera sina symtom av olika 
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anledningar, exempelvis för att skydda närstående eller som en copingstrategi. Det finns 

även studier som visat att patienter inte sällan missförstår SSI, och inte uppger symtomen 

på det sätt som är tänkt (Garyali et al., 2006; Kirkova, Walsh, Russel, Hauser & Lasheen, 

2010b). Detta visar på vikten av hur sjuksköterskor instruerar patienten i användning av 

SSI.  
 

Johansson et al. (2006) belyser problemet med att patienten själv inte kan skatta sina 

symtom i sent palliativt skede på grund av sänkt allmäntillstånd, och att det då blir 

nödvändigt att ta hjälp av närstående eller vårdpersonal. Inom palliativ vård är detta ett 

ofrånkomligt problem i livets absoluta slutskede. Den sista tiden i livet minskar 

medvetandegraden successivt, vilket försvårar symtomskattning för många patienter. 

Utformning av SSI är en ständig balansgång mellan enkelhet och tillräcklig omfattning, där 

de sjukaste patienterna har flest symtom, men minst ork och förmåga att kommunicera 

dem (Kirkova et al., 2010b; Lundh Hagelin et al., 2017). Detta speglar komplexiteten i 

symtomskattning vid palliativ vård. En risk är att patienter som inte kan kommunicera sina 

symtom underbehandlas, och här har SSI som kan användas av personal för att gradera 

symtom genom att observera patientens beteende, en viktig roll (Malec & Shega, 2017; 

McGuire, Reifsnyder, Soeken, Kaiser & Yeager, 2011). 
 

Symtomskattningsinstrument (SSI) 

 

De olika SSI som finns tillgängliga, kan täcka in flera av de symtom som är vanliga hos 

patienter i ett palliativt skede. Edmonton Symptom Assessment System (ESAS) täcker in 

nio symtom, som kan graderas i intensitet mellan 0–10, där 0 motsvarar inget besvär och 

10 motsvarar värsta tänkbara besvär (Bruera, Kuehn, Miller, Selmser & Macmillan, 1991). 

ESAS är validerat i över 20 länder (Hui & Bruera, 2017), och i Sverige är det validerat 

sedan 1997/1998 (Lundh Hagelin et al., 2017). Lundh Hagelin et al. (2017) har genomfört 

en svensk validering av den reviderade versionen av ESAS (ESAS-r) som består av nio 

symtom samt ett för patienten valbart besvärande symtom. Dokumentet innehåller även en 

figur för att kunna beskriva var på kroppen patientens besvär finns. Ett liknande instrument 

som har börjat användas i Sverige senaste åren är Integrated Palliative care Outcome Scale 

(IPOS), där tio vanligt förekommande symtom skattas på en skala mellan 0–4 (Palliativt 

Utvecklingscentrum, 2016). IPOS och ESAS är validerade för palliativ vård (Hui et al., 

2015; Beck et al., 2017). 
 

Visuell Analog Skala (VAS) låter patienten gradera symtomintensitet på en sticka med 

skalan 0–10, medan Numeric Rating Scale (NRS) innebär att patienten anger 

symtomintensiteten mellan 0–10 utan att någon visuell skala används (Regionala 

cancercentrum i samverkan, 2016). VAS och NRS är instrument som sedan lång tid 

tillbaka är validerade för mätning av smärtintensitet. Instrumenten har dock ifrågasatts för 

sin subjektiva mätmetod (Rolfsson, 2009). Södersjukhuset i Stockholm har tagit fram SÖS-

stickan, som är en variant på VAS och används för att gradera smärtintensitet mellan 0–10, 

men även gradera utefter ord och färg (Edberg & Söderqvist, 2012; Stockholms Läns 

Landsting, 2017). Den innehåller även en guide för personal att gradera smärtan genom att 

observera patientens beteende, om patienten är oförmögen att själv gradera smärtan. Abbey 

Pain Scale är framtaget för att skatta smärta hos patienter med demenssjukdom, genom att 

observera beteende (Abbey, Piller, De Bellis, Esterman, Parker, Giles & Lowcay, 2004), 

men används även för patienter med annan form av kognitiv svikt. Olika aspekter av 

patientens beteende graderas, och vårdaren får fram en summa på en skala där 0–2 
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motsvarar ingen smärta och 14 eller mer motsvarar svår smärta. Ett bedömningsinstrument 

som används för att bedöma munhälsa, men även för att kunna identifiera och skatta 

munhälsoproblem är Revised Oral Assessment Guide (ROAG) (Svenska Palliativregistret, 

2017a). I Svenska Palliativregistret är bedömning av munhälsa en av kvalitetsindikatorer i 

besvarande av den enkät som ifylls efter dödsfallet till kvalitetsregistret. Instrumentet 

ROAG nämns främst vad gäller munhälsobedömning och skattning för äldre (Johansson, 

Jansson & Lindmark, 2016). 
 

För att registrera i Svenska Palliativregistret att SSI använts, krävdes det tidigare att det 

skulle vara validerat för palliativ vård. Benämningen validerad togs bort 2018, då flertalet 

av de SSI som används inte är validerade för just palliativ vård, utan främst framtagna för 

andra syften (Svenska Palliativregistret, 2017a). 
 

Sjuksköterskans roll 

 

Enligt kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterska inom palliativ vård ska 

specialistsjuksköterskan ”ha förmåga att tillsammans med vårdteamet förebygga, behandla 

och/eller lindra symtom hos patienter i palliativ fas” (Sektionen Sjuksköterskor för 

palliativ omvårdnad & Svensk sjuksköterskeförening, 2008, s. 6). 

Specialistsjuksköterskans uppgift bör då vara att leda, utbilda och stimulera arbetet med att 

symtomskatta med SSI för all vårdpersonal kring patienten. Detta för att kunna 

kvalitetssäkra den palliativa vården. Dock även med att som kompetensbeskrivningen 

uttrycker ”respektera autonomi, integritet och värdighet hos patient”. Även 

”Kompetensbeskrivning för den legitimerade sjuksköterskan” (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2017) beskriver det att den legitimerade sjuksköterskan ansvarar 

för att utföra omvårdnad och arbete kring patienten så att det sker på sådant sätt att den 

bedrivs med värdighet och dennes integritet bevaras. Det ses i svensk 

sjuksköterskeförenings översättning av ICN:s, International Council of Nurses, etiska kod 

för sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2014) att verksamma sjuksköterskor 

skall utarbeta system för yrkesmässig bedömning liksom utarbeta riktlinjer för god 

omvårdnad. Detta stödjer arbetet med att symtomskattning leds av alla sjuksköterskor 

inom sitt arbetsområde.  

 

Ett flertal studier har gjorts på symtomskattningsinstrumentet ESAS, då detta är vanligt 

förekommande vid palliativ vård. Carli Buttenschoen, Stephan, Watanabe och 

Nekolaichuk (2014) fann att vårdpersonal, varav främst sjuksköterskor, ansåg att det fanns 

både för- och nackdelar med ESAS. De ansåg att det ibland var svårt att förklara för 

patienten hur ESAS skulle användas så att svaren blev korrekta, och komplicerat när 

patientens kommunikationsförmåga var nedsatt av olika anledningar. Enligt Hui och 

Bruera (2017) är ESAS ett snabbt och effektivt instrument att använda, medan Carli 

Buttenschoen et al. (2014) fann att vårdpersonalen ansåg det vara tidskrävande att 

använda. Sjuksköterskorna har i sitt omvårdnadsarbete etiska principer att förhålla sig till, 

vilket ger en grund att stå på. De etiska principer som avses är; godhetsprincipen, icke-

skada principen, rättviseprincipen samt autonomiprincipen (Regionala cancercentrum i 

samverkan, 2016). 
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Problemformulering  

 

Vid palliativ vård är ett av de grundläggande målen att identifiera och lindra smärta och 

andra besvärande symtom. Studier har visat att patient och vårdpersonal skattar patientens 

symtom olika, vilket visar på vikten av att genom systematisk symtomskattning få 

kännedom om patientens symtom. Patienter i palliativ vård har ofta komplexa symtom som 

påverkar varandra sinsemellan, och är samtidigt påverkade av sin sjukdom så att 

möjligheten att själv skatta symtomen försämras. Ett antal olika SSI kan användas vid 

palliativ vård, och symtomskattning är en av de kompetenser som ingår i sjuksköterskans 

ansvarsområde. Dock visar resultat från Svenska Palliativregistret att de målnivåer för 

symtomskattning som Socialstyrelsen rekommenderar är långt ifrån att uppfyllas. En 

förutsättning för att kunna öka frekvensen av symtomskattning och därmed även 

vårdkvaliteten, är att få en större förståelse för vilka faktorer som bidrar till detta. 

 
  
SYFTE 

 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors perspektiv på att använda 

symtomskattningsinstrument vid allmän och specialiserad palliativ vård. 

 

 

METOD 

  

Ansats 

 

Ansatsen för studien var induktiv, vilket möjliggjorde att studera problemet 

förutsättningslöst utan att utgå från en hypotes (Polit & Beck, 2017; Henricsson, 2013). 

För att samla in data om sjuksköterskors perspektiv på att använda SSI vid palliativ vård, 

användes en kvalitativ ansats. 
  

Design 

 

Datainsamlingsmetod för studien var fokusgruppsintervjuer. Metoden valdes då den är 

lämplig för att studera människors föreställningar, attityder och värderingar (Wibeck, 

2010; Krueger & Casey, 2015). Till skillnad mot individuella intervjuer har 

fokusgruppsintervjuer fördelen att ge möjlighet till diskussion i gruppen, vilket kan ge en 

fördjupning i ämnet och på så vis ge rik data (Kvale & Brinkmann, 2009; Polit & Beck, 

2017). Fokusgrupper genererar kunskap om den kollektiva förståelsen av ett fenomen 

(Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017). Antalet deltagare per fokusgrupp bestämdes till 

mellan fyra och sex personer. Enligt Wibeck (2013) är detta deltagarantal lämpligt för att 

alla i gruppen ska kunna komma till tals och att varje deltagare tillskrivs en viktig roll. 
  

Urvalskriterier 

 

För att få en bredd bland verksamheter där SSI används, innefattade studien 

sjuksköterskors perspektiv på att använda SSI inom såväl allmän som specialiserad 

palliativ vård. Inklusionskriterier var sjuksköterskor som hade erfarenhet av att använda 

SSI vid vård i palliativt skede och som hade långtidsvikariat längre än tre månader eller 
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tillsvidareanställning inom den aktuella verksamheten. Erfarenhet av att använda SSI sågs 

som en förutsättning för att få tillgång till rik information och en givande diskussion, och 

de sjuksköterskor som själva ansåg sig ha erfarenhet av att använda SSI inkluderades i 

studien. Exklusionskriterier var sjuksköterskor som hade timanställning inom 

verksamheten. Att sjuksköterskorna som deltog i fokusgruppsintervjuerna hade olika lång 

erfarenhet och varierande bakgrund inom yrket eftersträvades, för att berika diskussionen 

med flera perspektiv. Vid fokusgruppsintervjuer kan det vara en fördel att gruppen är 

relativt homogen, för att skapa ett öppet diskussionsklimat där deltagarna är bekväma med 

att uttrycka sina åsikter (Polit & Beck, 2017). Med detta i åtanke intervjuades 

sjuksköterskor från varje verksamhet separat.  
  

Genomförande och datainsamling 

 

För att få kontakt med presumtiva deltagare kontaktades först verksamhetschefen i de 

aktuella verksamheterna, och presenterades för studiens upplägg. Information gavs om 

studiedesign, att studien gjordes på magisternivå och att den färdiga studien publiceras i 

DIVA. Verksamhetschefer för tre olika verksamheter tillfrågades; hospice, avancerad 

sjukvård i hemmet (ASIH) samt allmän hemsjukvård. De två förstnämnda representerar 

specialiserad palliativ vård, medan allmän hemsjukvård representerar allmän palliativ vård. 

Godkännande att genomföra studien gavs från verksamhetscheferna inom samtliga tre 

verksamheter.  
 

Planering av datum, tid och plats för intervjuerna gjordes i samarbete med 

verksamhetschef eller enhetschef, då studien innebar att minst fyra sjuksköterskor behövde 

frikopplas från verksamheten under 1½ timme. Verksamhetschef respektive enhetschef var 

behjälplig med att hitta lämpliga deltagare utifrån inklusionskriterier för studien och spred 

skriftlig information från författarna om studien till dessa (Bilaga 1), där det tydligt 

framgick att deltagande var frivilligt. Skriftligt samtycke från deltagarna inhämtades vid 

varje intervjutillfälle, innan intervjun påbörjades. Fokusgruppsintervjuerna genomfördes på 

deltagarnas respektive arbetsplatser, i ett avskilt rum. I vardera av de tre fokusgrupperna 

deltog fyra sjuksköterskor. 

 

Intervjuerna utfördes semistrukturerade, och utgick från en intervjuguide med fyra 

övergripande frågor (Bilaga 2). Vid vart och ett av de tre intervjutillfällena agerade den ena 

av författarna moderator, och den andra agerade observatör. Författarna bytte sedan roller 

vid nästa intervju. Moderatorns funktion var att uppmuntra deltagarna att tala fritt utefter 

de redan fastställda frågorna, samt även låta deltagarna bidra med egna upplevelser med 

egna ord, vilket Polit och Beck (2017) beskriver som karaktäristiskt för 

fokusgruppsintervjuer. Ett antal följdfrågor hade i förväg förberetts, som moderatorn 

använde för att få deltagarna att fördjupa sina resonemang, eller att fördela ordet i gruppen 

så att alla kom till tals. Observatörens roll innebar att anteckna vem av deltagarna som 

talade för att underlätta transkriberingen, att hålla tiden samt att efter cirka 45 minuter 

sammanfatta vad som sagts och ställa frågan till deltagarna ifall något viktigt har förbisetts 

och borde tilläggas (Krueger & Casey, 2015). Ljudinspelning användes vid intervjuerna, 

för att inget material skulle gå förlorat. Intervjuerna varade mellan 55 och 57 minuter. 
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Dataanalys 

 

Transkribering av intervjuerna gjordes så snart som möjligt i anslutning till varje intervju. 

Under intervjuerna antecknade observatören vem som sade vad, och anteckningarna 

kontrollerades sedan mot det inspelade materialet, av båda författarna. Transkriberingen 

gjordes noggrant såsom analysen krävde, med en balans mellan tillräckliga nyanser och 

läsbarhet. Nyanser såsom tvekan, medhållande hummanden och skratt togs med i den 

transkriberade texten. Grammatiska och talspråkliga fel skrevs korrekt i den transkriberade 

texten för att öka läsbarheten och förståelsen, och på så vis öka trovärdigheten i analysen. 

Intervjuerna lyssnades igenom upprepade gånger av båda författarna och jämfördes mot 

den transkriberade texten, för att se till att den gav en så rättvisande bild som möjligt av det 

inspelade materialet. Den transkriberade texten analyserades med hjälp av innehållsanalys, 

beskriven av Lundman och Hällgren Graneheim (2011). 
 

Det första steget i analysen var att plocka ut mindre textenheter som var meningsbärande i 

förhållande till syftet. Därefter kondenserades meningsenheterna, vilket innebär att texten 

förkortas, men utan att något väsentligt försvinner. För att uppfatta den latenta meningen 

gick författarna tillbaka till det inspelade materialet flera gånger, där det tydligare framgick 

från tonfall och röstläge. De kondenserade meningsenheterna försågs sedan med koder, 

som speglade det mest centrala innehållet, med hänsyn till kontexten (se tabell 1). Denna 

bearbetning av datan gjorde författarna inledningsvis tillsammans, vilket enligt Polit och 

Beck (2017) kan leda till högre reliabilitet. Därefter fortsatte författarna kodningen var för 

sig, för att sedan diskutera resultatet och justera meningsenheter, kondenserad text och 

koder. Att på det här sättet bearbeta datan gav författarna möjlighet att lyfta innehållet till 

en högre logisk nivå och se innehållet från nya vinklar (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2011). Under analysprocessen skrev författarna ner sina reflektioner, och de användes 

sedan vid resultatdiskussionen. Under analysen strävade författarna hela tiden efter att 

hålla sig textnära och använda deltagarnas egna ord så långt som möjligt.  
 

Efter att de olika intervjuernas texter kodats skrevs koderna ut och färgmarkerades efter 

respektive intervju. Författarna läste gemensamt igenom alla koder, för att kunna jämföra 

och finna samband mellan dem. Därefter sorterades koderna till olika grupper som sedan 

jämfördes ytterligare ett otal gånger för att få ut ett mer hanterbart resultat. Analysen 

mynnade till slut ut i nio underliggande kategorier samt fyra kategorier (se tabell 2). En 

kategori skall enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2011) kunna svara på frågan 

”Vad?” och den skall på en beskrivande nivå kunna relateras till innehållet. 
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Tabell 1: Dataanalys, från meningsbärande enhet till kategori  

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Sub- 

kategori     

Kategori 

  

- Använder du ett 

skattningssystem så 

har vi samma, då har 

vi alla samma 

värden att utgå ifrån. 

Genom att 

använda SSI har 

alla samma 

värden att utgå 

ifrån. 

SSI ger en 

gemensam 

utgångs-

punkt 

SSI ger 

samsyn 

och 

struktur 

  

SSI innebär en 

kvalitetssäkring  

- Man gör ju en 

symtomskattning 

varje besök man gör 

utan skalor eller vad 

säger ni? 

- Jo, det gör man ju 

utan att… 

-Vi har en inbyggd 

skala. 

Vid varje besök 

gör man en 

skattning med 

sin blick. 

Varje besök 

gör SSK en 

klinisk 

bedömning 

Klinisk 

blick och 

relation 

till 

patienten 

  

Sjuksköterskans 

arbetssätt med 

SSI är viktigt 

för resultatet 

- …för det handlar 

om att man påminns 

ju hela tiden om sin 

sjukdom när vi 

håller på, och det 

kanske man inte vill 

bli påmind hela 

tiden om. Jag 

försöker tänka den 

psykologiska delen 

tillbaka. För vi är 

och petar...på det 

som kan då vara 

svårt. 

Det kan vara 

psykiskt 

påfrestande för 

patienten att bli 

påmind om sin 

sjukdom hela 

tiden. 

Användan-

det av SSI 

kan 

påminna 

patienten 

om sin 

sjukdom 

SSI tillför 

inte alltid 

något för 

patienten 

Hinder och 

begränsningar i 

användningen 

av SSI  

- Och jag vill få mig 

en liten 

väckarklocka i att 

använda 

skattningsskalor… 

på ett mycket mer 

effektivt sätt…än 

vad jag gör idag. För 

jag tror generellt att 

vi kan bli bättre. 

Jag vill använda 

skattningsskalor 

på ett mycket 

mer effektivt 

sätt. För jag tror 

att vi kan bli 

bättre. 

  

Vill 

använda 

SSI mer 

effektivt 

  

Etablerade 

arbetssätt 

är viktigt i 

arbetet 

med SSI 

  

Organisationens 

betydelse i 

arbetet med SSI  
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Forskningsetiska överväganden 

 

Polit och Beck (2017) nämner informationskravet som ett viktigt etiskt krav, och för att 

följa detta lade författarna vikt vid att informationen till deltagare var utförlig (Bilaga 1), så 

att de som tillfrågades själva kunde fatta ett välgrundat beslut angående deltagande. 

Deltagarna informerades om studiens design, hur fokusgruppsintervjuerna skulle komma 

att gå till, att intervjuerna ljudinspelades och att deltagarna när som helst kunde avbryta sin 

medverkan i studien. Polit och Beck (2017) nämner även kravet på att minimera de 

eventuella risker som deltagarna utsätts för under studien. För att tillgodose detta krav 

formulerade författarna intervjufrågorna så att de inte var mer personliga än nödvändigt 

(Bilaga 2). Frågorna som ställdes under intervjuerna var av generell karaktär, och varje 

deltagare kunde själv välja att svara eller inte, samt hur pass utlämnande svaret var. 
  
Intervjuerna utfördes på andra verksamheter än författarnas egna, på grund av att 

deltagarna annars kunde hamnat i en beroendeställning och svaren eventuellt påverkats. 

Materialet från intervjuerna kommer att förvaras oåtkomligt för obehöriga och raderas så 

snart studien är godkänd. I resultatet värnades deltagarnas konfidentialitet genom att 

deltagarna endast beskrevs i generella termer och inga personliga detaljer lämnades ut. 

 

RESULTAT 

 

Deltagarna i fokusgrupperna hade allt från 3,5 år till 46 års erfarenhet som sjuksköterska.  

De sjuksköterskor som arbetade inom specialiserad palliativ vård hade mellan 5 månader 

och 6 års erfarenhet från den specialiserade palliativa vården. Ingen sjuksköterska hade 

specialistsjuksköterskeutbildning inom palliativ vård. 

  

De symtomskattningsinstrument som användes inom de tre verksamheterna var främst 

ESAS, Abbey Pain Scale, SÖS-stickan och VAS eller NRS. Även bedömningsinstrumentet 

ROAG nämndes som ett symtomskattningsinstrument. Efter att analys av datamaterialet 

genomförts utkristalliserades resultatet i fyra kategorier samt tio subkategorier (se tabell 2). 

Dessa kategorier påvisade både gynnsamma liksom mindre fördelaktiga upplevelser, 

erfarenheter och attityder till att använda sig av SSI. 
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Tabell 2: Subkategorier och kategorier 

            Subkategorier Kategorier 

• SSI ger samsyn och struktur 

• Ett sätt för patienten att tydliggöra 

sina symptom 

  
SSI innebär en kvalitetssäkring 

• Kunskap och fingertoppskänsla 

• Klinisk blick och relation till 

patienten 

Sjuksköterskans arbetssätt med 

SSI är viktigt för resultatet 

• SSI tillför inte alltid något för 

patienten 

• Fyrkantigt och konstlat 

• Inte alltid till hjälp för 

sjuksköterskan 

  
Hinder och begränsningar i 

användningen av SSI 

• Hela teamet behövs i arbetet med 

SSI 

• Etablerade arbetssätt är viktigt i 

arbetet med SSI 

Organisationens betydelse i 

arbetet med SSI 

  
  

SSI innebär en kvalitetssäkring 

 

Sjuksköterskorna uppgav att användning av SSI i den palliativa vården ger en samsyn och 

struktur i teamarbetet. Det underlättar utvärdering av symtombilden och ger patienten ett 

bra underlag för att kunna uttrycka och tydliggöra sina symtom. Användning av SSI 

upplevdes som en kvalitetssäkring i sjuksköterskans arbete med att identifiera besvärande 

symtom, och ett hjälpmedel när patienten själv inte kan medverka. 
  

SSI ger samsyn och struktur 

Sjuksköterskorna upplevde att användning av SSI innebär ett säkerställande av samsyn och 

samstämmighet i vårdarbetet. Genom den gemensamma utgångspunkt som SSI ger, uppnås 

en ökad tydlighet, struktur och objektivitet i bedömningarna av patienternas symtom:  

 

”att det inte blir liksom en personlig…vad ska man säga, åsikt eller så, över hur ont en 

person har, utan att det blir så himla mycket tydligare när man har en skattningsskala och 

går efter” (SSK intervju 1) 

  

Sjuksköterskorna diskuterade att SSI underlättar utvärdering av symtombilden, då det är ett 

bra verktyg för teamet i att identifiera, bedöma och lindra patientens besvärande symtom. 

Samtidigt beskrevs det underlätta rapportering till kollegor, och sjuksköterskan kunde 

känna sig stärkt genom att ha ett resultat av SSI vid kontakten med läkare då nya 

ordinationer behövs. Sjuksköterskorna diskuterade även att SSI innebär en kvalitetssäkring 

och säkerställer att arbetet utförs evidensbaserat. SSI ansågs av sjuksköterskorna kunna 

användas som en checklista, för att inte riskera att missa besvärande symtom hos patienten. 
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Utifrån diskussionerna var uppfattningen att det var av värde att starta med användning av 

SSI tidigt under patientens vårdtid, för att då lättare kunna identifiera symtom när patienten 

kan medverka genom samtal och flera olika SSI. Att på detta sätt skapa en bild av 

patientens symtom ansågs kunna underlätta identifiering av symtom också i sent palliativt 

skede. SSI ansågs vara ett bra hjälpmedel för att följa förändringar i patientens symtom 

över tid. Sjuksköterskorna såg det som en trygghet att använda SSI när patienten själv inte 

kan medverka verbalt eller är okontaktbar. SSI ansågs vara ett hjälpmedel vid dessa 

tillfällen. De SSI som sjuksköterskorna använde sig av vid observationsbedömning var 

Abbey Pain Scale och SÖS-stickan och det ingav en känsla av struktur i bedömningen av 

patientens symtom. 

 

Ett sätt för patienten att tydliggöra sina symtom 

 

Sjuksköterskorna resonerade kring att patienten får det lättare att tydliggöra sina symtom 

genom att beskriva dem genom att gradera med siffror i SSI. Sjuksköterska och patient får 

också ett gemensamt språk och grund att stå på genom identifieringen av symtom med SSI. 

Ett symtom, ångest, framkom i intervjuerna som svårt både för patient och sjuksköterska 

att identifiera utan SSI, då patienten ibland har svårt att sätta ord på och skilja det från 

andra symtom. Sjuksköterskorna ansåg att SSI var en hjälp i det fallet, då det kan visa sig 

att patienten siffergraderar högre än vad sjuksköterskan själv skulle ha bedömt, och 

sjuksköterskan sedan kan samtala med patienten om detta. Det diskuterades att patienter 

ibland föredrar att självständigt fylla i ESAS, utan sjuksköterskans medverkan. Det kan 

vara en fördel för mer tystlåtna patienter, som kanske inte är bekväma med att ta upp 

eventuella symtom vid samtal, att diskutera med sjuksköterskan utifrån ESAS-formuläret 

som det fyllt i. 
 

ESAS upplevdes ge ett bra underlag för samtal kring känsliga frågor. Med SSI som 

utgångspunkt ges ett diskussionsunderlag och patienten kan i lugn och ro få diskutera sina 

besvär tillsammans med sjuksköterskan. En del patienter upplevdes av sjuksköterskorna 

aldrig vara redo att självmant starta ett samtal kring sina besvär, och då kan SSI som 

utgångspunkt vara till stor nytta. 

 

”Sedan är det vissa som aldrig känner sig redo för att prata om detta, och då kan ju 

pappret vara till väldigt stor nytta också”(SSK intervju 1) 

 

Syftet med att använda sig av SSI ansågs vara att det förbättrade omvårdnaden och 

säkerställde en god vård. Upplevelsen var att genom användning av SSI fanns möjligheten 

att kunna göra ett bra jobb. Sjuksköterskorna diskuterade att patientens besvär synliggörs 

vid skattning med SSI, men dessutom innebär symtomskattningen att sjuksköterskan visar 

att hen ser patienten, vilket upplevdes vara en viktig del. 

 

Sjuksköterskans arbetssätt med SSI 

 

Kunskap för sjuksköterskan i att hantera SSI sågs som en viktig del, både vad det gällde att 

kunna utföra symtomskattning, men även att kunna välja rätt instrument och inte minst 

med sin fingertoppskänsla bedöma när det är lämpligt att utföra skattning. Klinisk 

erfarenhet uppgavs alltid finnas med i bedömningen, och en relation till patienten 

underlättar vid symtomskattningen. 
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Kunskap och fingertoppskänsla 

Kunskap om SSI diskuterades, och det ansågs vara viktigt att sjuksköterskan är trygg med 

hur SSI används. Sjuksköterskan bör vara förtrogen med användandet att SSI men måste 

också se till att övrig omvårdnadspersonal kring patienten är trygg med att använda SSI på 

bästa sätt: 

 

”Tänker att vi kanske borde sätta oss ner och diskutera också så att man känner sig trygg 

med alla instrumenten att använda dem, för jag vet det är ofta, jag tänker som 

undersköterskorna gör ju också de här...ROAG till exempel och så, och de känns ju också 

väldigt osäkra på detta, att det är väldigt många som inte vet riktigt hur vi ska använda 

dem, och hur vi använder dem på bästa sätt” (SSK intervju 1) 
 

Att kunna motivera för patienten varför SSI används och guida patienten genom skattning 

av symtomen, sågs som en viktig del i kvaliteten av symtomskattningen. Vilken kunskap 

sjuksköterskorna upplevde sig ha varierade, det fanns sjuksköterskor som upplevde sig inte 

vara bra på att använda SSI även om de genomfört utbildningar inom palliativ vård en 

längre tid tillbaka. Sjuksköterskorna diskuterade kring att inte alla hade fått introduktion 

till hur SSI används, eller att vana vid att använda SSI saknades och det var önskvärt att få 

öva mer. Utifrån diskussionerna var konklusionen att har sjuksköterskan inte tillräcklig 

erfarenhet och kunskap ligger det närmare till hands att göra en klinisk bedömning än att 

använda SSI. Sjuksköterskorna reflekterade också kring att symtomskattning med SSI 

kanske gjordes till en större sak än vad det egentligen skulle behöva vara, på grund av 

ovana. 
 

Under diskussionerna betonades vikten av att sjuksköterskan använder SSI med sunt 

förnuft och fingertoppskänsla. Ett exempel på detta är att kunna bedöma när det är lämpligt 

för patienten att utföra symtomskattning, och vid behov öka på intervallerna mellan 

symtomskattningstillfällena när SSI används regelbundet. Sjuksköterskan måste också med 

sin kompetens kunna välja rätt SSI för situationen och vara väl förtrogen med instrumentet, 

annars kan resultatet bli missvisande. 
  

Sjuksköterskorna diskuterade att det kan vara en fördel att fokusera på de aktuella 

symtomen vid skattning med ESAS, och inte nödvändigtvis gå igenom alla symtom varje 

gång. Det ansågs kunna vara mer givande att djupdyka i ett eller flera aktuella symtom, än 

att hasta igenom alla utan att fördjupa sig, vilket inte upplevdes ge samma kvalitet. Vidare 

faktorer som påverkade kvaliteten på symtomskattningen var att sjuksköterskan lägger in 

känsla och inte läser innantill från symtomskattningsformuläret. Det ska finnas en vinst för 

patienten med att använda SSI, och om patienten nekar till att använda det så måste 

sjuksköterskan acceptera det. 
  
 

Klinisk blick och relation till patienten 

SSI ansågs vara en hjälp, men inte något som kan ersätta erfarenhet och känsla i den 

kliniska bedömningen. Vidare uttrycktes att sjuksköterskorna ansåg att de var lyhörda och 

fångade upp symtom genom samtal, men inte nödvändigtvis kopplade ihop det med något 

mätinstrument. Det diskuterades även huruvida samtal kan ses som en form av SSI, även 

om ingen siffergradering har gjorts. 
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Det diskuterades att när bedömning med SSI skall utföras, är det en fördel om en relation 

till patienten har etablerats. Det ansågs till och med svårt att utföra ESAS-skattning om 

patient och sjuksköterska är okända för varandra. Sjuksköterskorna var överens om att de 

alltid gör en klinisk bedömning, oavsett om SSI används eller ej: 

 

”Man skattar automatiskt, jag känner att jag har så lång erfarenhet, så jag skattar bara 

jag ser en patient, jag tittar på min, uttryck, rörelser, om de gnyr, alltså det gör jag 

automatiskt, och vissa patienter kan du inte lägga ett skattningsschema på att göra, då får 

du i så fall titta på ansiktsuttryck” (SSK intervju 3) 
  

Hinder och begränsningar i användningen av SSI 

 

Det var inte alltid SSI ansågs tillföra patienten något, utan patienten upplevdes ibland bli 

provocerad och inte se någon mening med att använda SSI. Symtomskattningen upplevdes 

ibland alltför påfrestande för patienten att genomföra. Sjuksköterskorna ansåg att det 

ibland kändes fyrkantigt och konstlat att begära en siffergradering på ett flertal olika 

symtom. Sjuksköterskan såg inte alltid att det är till någon hjälp i det fortsatta vårdarbetet, 

då det bland annat kan vara svårt att få en övergripande bild på symtomen över dygnet. 
  

SSI tillför inte alltid något för patienten 

Sjuksköterskorna diskuterade kring att SSI inte alltid tillför något för patienten, exempelvis 

så ansåg några att besvärande symtom tas upp på ronden oavsett om patienten har skattat 

med hjälp av SSI eller inte. Skattning med SSI kunde i vissa fall upplevas som en press, att 

det görs mer för statistikens skull än för att det tillför ett värde för patienten. En annan 

aspekt som diskuterades var att skattning med SSI kan vara en påminnelse för patienten 

om sin sjukdom och sitt allvarliga tillstånd: 

 

”för det handlar om att man påminns ju hela tiden om sin sjukdom när vi håller på, och 

det kanske man inte vill bli påmind hela tiden om. Jag försöker tänka den psykologiska 

delen tillbaka. För vi är och petar...på det som kan då vara svårt.” (SSK Intervju 3) 
  
I synnerhet för yngre patienter kunde sjuksköterskan uppleva det som problematiskt att 

regelbundet ställa frågor från ESAS. Vidare diskuterades att frågor i ESAS som rör 

existensen och det existentiella kan upplevas påträngande, och då möjligen främst i den 

äldre generationen som inte har berört detta tidigare. Det framgick att vid vissa tillfällen 

identifierades symtom som sedan inte kunde lindras, vilket kunde göra att sjuksköterskan 

kände sig otillräcklig: 

 

”man vill ju inte identifiera någonting hos en patient som man inte kan åtgärda på något 

sätt” (SSK intervju 2) 
 

Det diskuterades att i den palliativa vården har patienterna ofta många och komplexa 

symtom, och begränsad ork, vilket innebar att det kan bli jobbigt att genomföra en hel 

ESAS. Om sjuksköterskan då vill utföra sitt arbete fullt ut och vara ”redig” kan det bli 

övermäktigt för patienten att besvara så många frågor som ESAS omfattar. Vidare 

diskuterades att patienter ibland inte mäktar med åtgärder och bara vill låta situationen vara 

som den är, och då kan det av sjuksköterskan upplevas som att SSI inte har någon funktion 

för patienten. 
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Sjuksköterskorna upplevde att patienterna har olika attityder till symtomskattning och 

kände en osäkerhet kring vad patienten egentligen tycker om att använda SSI. Vissa 

patienter uppfattades uppleva det positivt att själva skatta med hjälp av SSI, medan andra 

såg det som ett irritationsmoment utan mening, särskilt vid rutinmässig skattning. 

Sjuksköterskornas upplevelse var att patienterna kunde uppleva det provocerade av att SSI 

användes, då det inte borde behövas och sjuksköterskan borde förstå att patienten 

exempelvis inte hade bra välbefinnande. Generellt upplevdes patienterna förstå att 

sjuksköterskan ville gott genom att använda SSI: 

  

”- Ja då blir ju skattningen att vi ska dokumentera det mer än för vad situationen kräver. 

- Det kanske är så de upplever det om inte annat.  

- Men oftast tycker jag det inte handlar om att...de förstår ju att vi vill ju väl, det är ju för 

deras skull, så det tycker jag att det är ju inte någon långdragen...  

- Nej, de flesta gör ju det, liksom” (SSK intervju 2) 
 

Patienterna sågs ha olika erfarenhet och kunskap i att använda sig av SSI. En del upplevdes 

vara vana vid att gradera symtom i siffror, medan andra hade svårare att förstå innebörden 

av SSI. Sjuksköterskan kunde uppleva osäkerhet kring huruvida patienten har tillräcklig 

kunskap i att veta vad skattning med SSI innebär. Sjuksköterskorna resonerade kring att 

det ibland är lättare för patienten att göra en skattning där siffergraderingen har översatts 

till ord. 
  

Fyrkantigt och konstlat 

Att använda sig av SSI upplevdes av sjuksköterskan som fyrkantigt, och som något som 

”naggade i kanten” på hantverket att vara sjuksköterska. Det upplevdes mer naturligt att 

samtala med patienten om symtom när det kom på tal i en vårdsituation, än att använda SSI 

på bestämda dagar, eftersom patienten då är mer redo. 
 

Sjuksköterskorna diskuterade att siffergradering av symtom kan kännas konstlat och 

onaturligt. Det ansågs svårt för patienten att sätta siffror på sina symtom, speciellt oro och 

ångest, medan smärta upplevdes falla sig mer naturligt att ange i siffror. Vissa symtom 

upplevdes svårare att ange på en skala med tio steg, då dessa inte upplevdes ha så många 

grader, utan snarare var ”antingen eller”. Sjuksköterskorna diskuterade att patienten 

behövde en referenspunkt för det högsta värdet på skalan, för att kunna skatta symtomen 

med siffror. Dock ansågs detta svårt för sjuksköterskan att ange på ett sätt som patienten 

kunde relatera till. Vidare diskuterades att sjuksköterskan behövde göra skriftliga 

kommentarer till siffrorna för att resultatet av symtomskattningen skulle bli mer givande. 

En annan aspekt som diskuterades var att det upplevdes mer naturligt att samtala om 

symtom än att be patienten uppge dem i siffror: 
  
”Samtidigt känns det nog mer naturligt att prata med någon om hur ångestladdad man är 

utan att använda en skala./…/ Det känns mer som ett medmänskligt samtal, än att sätta en 

siffra på det, alltså det är nog det som känns.” (SSK intervju 2) 
 

Sjuksköterskorna resonerade kring att SSI kunde upplevas som att avkräva patienten något. 

Exempelvis om en patient kallade på sjuksköterskan och klagade på smärta, så kunde 

sjuksköterskorna känna att då be om en siffergradering av symtomet var som att kräva en 

motprestation av patienten för att få smärtlindring. Man upplevde det som att vara snål 

eller att misstro patienten, genom att använda SSI i det läget. En annan aspekt som 
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diskuterades var att sjuksköterskan ibland ville bespara patienten ställningstagandet att 

ange en siffergradering, när patienten inte upplevdes ha kraft och ork att använda SSI. 

Även rutinmässig symtomskattning med SSI kunde ses som en belastning för patienten, 

och sjuksköterskan undvek ibland att använda SSI om patienten svarade att det inte är 

någon förändring sedan sist. 
 

Inte alltid till hjälp för sjuksköterskan 

I diskussionerna framkom att trots att SSI är ett fantastiskt hjälpmedel i många lägen, så är 

det inte alltid det går eller kan utföras. Det ansågs svårare att prioritera symtomskattning 

vid korta vårdtider, då fokus först och främst ligger på att skapa en relation till patienten 

och se till att situationen kring patienten är lugn och trygg. Att använda SSI är ett av 

många viktiga områden sjuksköterskan behöver sätta fokus på: 

 

”man behöver ju…vad ska man säga, påminna sig om väldigt mycket i vårat jobb...och det 

här är ju en del av...mycket annat också, som vi kan bli ännu bättre på, även fast vi, jag 

tycker vi är väldigt bra” (SSK intervju 1) 
  

Vidare diskuterades att det finns begränsningar med SSI. Instrumentet ESAS ansågs ha 

brister såsom att inte spegla variationer i symtombild över dygnet, utan endast ge en siffra 

som genomsnitt. En annan begränsning som diskuterades var svårigheten att följa upp 

ESAS efter att en kollega utfört den tillsammans med patienten, eftersom en 

siffergradering inte ger detaljerad information. Risken blir då att patienten får berätta allt 

om sina symtom en gång till, och det innebär en upprepning för patienten och ett osmidigt 

arbetssätt för sjuksköterskan. Svårarbetat upplevdes det också när SSI görs rutinmässigt på 

speciella dagar och det är många patienter som skall genomföra skattningar och 

bedömningar. 
  
Vidare begränsningar som togs upp var att trots att SSI används så blir resultatet en 

subjektiv bedömning av symtomet från patienten eller sjuksköterskan. Eftersom det inte 

finns några SSI som bedömer objektivt, så diskuterade sjuksköterskorna att resultatet alltid 

handlade om en tolkning av patientens symtom, vilket upplevdes vara en begränsning. 

Patienten kan uppleva intensiteten av symtomen olika beroende på hur patienten mår vid 

skattningstillfället. Att både intensitet och upplevelse ibland vägs in vid skattningen, 

upplevdes av sjuksköterskan som en ytterligare osäkerhet i resultatet av skattningen. Det är 

också individuellt vilken siffra på skalan som för patienten upplevs motsvara en hanterbar 

intensitet av symtomet. En annan aspekt som lyftes var att patientens skattning och 

sjuksköterskans bedömning inte alltid stämmer överens, vilket också skapar svårigheter. 
  
Sjuksköterskorna diskuterade observationsbedömning, som används när patienten inte 

själv kan uttrycka sina symtom. Även om SSI för observationsbedömning var till hjälp, så 

ansågs den ha begränsningar. Sjuksköterskorna upplevde att ett icke-välmående kunde 

identifieras hos patienten genom att erhålla en hög siffra på Abbey Pain Scale eller SÖS-

stickan, men däremot var det svårt att definiera om det rörde sig om oro eller smärta: 

 

”Frågan är ju vad skall man ge då, är det Midazolam eller är det Morfin, det tycker jag 

kan vara en svår avvägning där, när patienten inte kan prata men man får en hög 

skattning, vad är det?” (SSK intervju 2) 
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Det ansågs önskvärt om det fanns hållpunkter för att kunna skilja på ångest, oro och smärta 

hos icke verbala patienter. Observationsbedömning upplevdes inte heller fungera för alla 

patienter som ej kan uttrycka sig. 
  

Organisationens betydelse i arbetet med SSI 

 

Vid intervjuerna framkom att hela teamet bör vara insatta och involverade i arbetet med 

användandet av SSI, inte minst är läkarna en viktig del. Det behöver finnas ett etablerat 

arbetssätt för hur teamet kring patienten använder sig av SSI, med klara rutiner för hur 

resultatet av symtomskattningarna ska följas upp. Användning av SSI ansågs vara ett 

förbättringsområde, och sjuksköterskorna önskade kunna använda det som en naturlig del i 

arbetet. 
  

Hela teamet behövs i arbetet med SSI 

Sjuksköterskorna diskuterade att hela teamet kring patienten har ett ansvar i arbetet med 

SSI. Ett perspektiv som lyftes var att arbetsgruppen behöver samtala kring SSI, för att 

gemensamt kunna bli bättre på att använda dem. Motivation ansågs underlätta 

användningen, och sjuksköterskorna såg en vinst med att i arbetsgruppen uppmuntra 

varandra i arbetet med SSI: 

 

”Jag för det tror jag är jätteviktigt, att i arbetsgruppen uppmuntra varandra...till att 

använda de här verktygen...verkligen.” (SSK intervju 1) 
 

Vidare diskuterades att läkarna behöver vara delaktiga i att följa upp resultatet av 

symtomskattningarna, för att kunna sätta in åtgärder för symtomlindring. Ett perspektiv 

som kom fram vid intervjuerna var att sjuksköterskan nu ensam ansvarar för utförande och 

uppföljning av SSI och läkarna efterfrågar inte så ofta resultat. Den fokusgrupp som 

arbetade med allmän hälso- och sjukvård diskuterade att allmänläkarna sällan efterfrågar 

resultat från symtomskattning, däremot när patienter är inskrivna i teamet med läkare 

specialiserade inom palliativ vård, så sker rutinmässig uppföljning och efterfrågan efter 

resultat från SSI. I den specialiserade palliativa vården upplevde sjuksköterskorna att det 

finns läkare som är nöjda när SSI använts vid läkemedelsbehandlingar och 

symtomlindring, men att det inte alltid är så att det efterfrågas av läkarna. Vidare 

betonades vikten av att läkarna är insatta i de olika SSI som används, så att resultaten 

tolkas korrekt. 

 

Etablerade arbetssätt är viktigt i arbetet med SSI 

Utifrån diskussionerna var uppfattningen att det bör finnas rutiner för användning av 

symtomskattning. Det ansågs viktigt med rutiner för hur teamet gemensamt följer upp 

resultat av symtomskattning på teamronder. Huruvida rutiner och etablerade arbetssätt 

fanns varierade i de olika verksamheterna. Det diskuterades att SSI inte används så ofta på 

särskilda boenden, och det uttrycktes inte vara lika självklart att använda dem i allmän som 

i specialiserad palliativ vård. Ett skäl till att SSI inte används så ofta ansågs kunna vara 

avsaknad av rutiner i verksamheten eller en ovana hos sjuksköterskan: 

 

”det tog ett tag innan man fick det i sig, så jag tror att den här lägre siffran som 

palliativregistret redovisar säkert beror på att man inte tänker på det”  

(SSK intervju 3) 
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Sjuksköterskorna diskuterade att användningen av SSI behöver bli mer effektiv och 

smidig. Vidare resonerades kring att väva in användning av SSI som en naturlig del i 

omvårdnadsarbetet, vilket skulle kunna bidra till en ökad användning. Användning av SSI 

ansågs vara ett förbättringsområde, där det är positivt att kunna ta del av statistik från 

Svenska Palliativregistret för att identifiera brister. 
  

DISKUSSION  
 

Metoddiskussion 

 

Ansats och design  

Genom en kvalitativ design med fokusgruppsintervjuer som metod, genererades en djupare 

förståelse för sjuksköterskors perspektiv på att använda SSI vid allmän och specialiserad 

palliativ vård. Syftet med fokusgrupp är att få en förståelse för hur deltagarna tänker och 

känner omkring det ämne som studien syftar till (Kreuger & Casey 2015). 

Gruppdynamiken vid intervjuerna bidrog till att enskilda deltagares åsikter inte stod 

oemotsagda, utan en diskussion uppstod mellan deltagarna där flera perspektiv kom fram, 

och där den kollektiva förståelsen framträdde och utvecklades successivt. Därigenom blev 

intervjuerna också ett lärande och utbyte av perspektiv deltagarna emellan. Det fanns ett 

värde i att undersöka sjuksköterskors upplevelser av användningen av SSI i praktiken, för 

att skapa en förståelse för varför symtomskattning inte görs i högre utsträckning, vilket 

också bidrog till att göra studien etiskt försvarbar. 
 

Urval 

Enhetscheferna hjälpte till med urvalet, vilket gjorde att författarna inte själva i detalj 

kunde styra vilka deltagare som tillfrågades. Detta bedöms dock vara en fördel, då 

enhetscheferna hade en kännedom om deltagarnas erfarenhet inom palliativ vård. Strävan 

var att få en variation i urvalet med avseende på sjuksköterskornas erfarenhet inom yrket 

och inom palliativ vård. Detta uppnåddes till stor del, men inte i alla intervjuerna. Att 

deltagarna i någon av intervjuerna hade en mer likartad bakgrund inom yrket kan ha gjort 

att något perspektiv inte kom fram. Samtidigt fanns totalt sett en variation i erfarenhet, och 

författarnas upplevelse är att många olika perspektiv täcktes in. Genom att tre olika 

verksamheter inkluderades i studien skapades en bredd i urvalet. För att läsaren själv ska 

kunna bilda sig en uppfattning om överförbarheten av studiens resultat, har författarna 

beskrivit så ingående som möjligt tillvägagångssättet vid intervjuerna och deltagarnas 

karaktäristika (Polit & Beck, 2017).  
 

Genomförande och datainsamling 

Alla sjuksköterskor som deltog i studien hade erfarenhet av att använda SSI, dock 

framkom det i intervjuerna att det varierade hur mycket de använde sig av det. Varierande 

vana och rutin på att använda SSI kan ha bidragit med fler viktiga perspektiv i 

intervjuerna. Samtliga av resultatets kategorier och subkategorier diskuterades i alla tre 

intervjuerna, vilket tyder på att de teman som framkommit gäller inte bara i vissa av 

verksamheterna. Deltagarantalet per intervju upplevdes av författarna vara lämpligt, då alla 

deltagare kom till tals och hade en viktig roll i intervjun. Dock är fokusgruppsintervjuer 

sådana till sin natur, att de kan bidra till att inte alla deltagare vill eller vågar uttrycka sina 

åsikter fullt ut. Det är viktigt att ha i åtanke att vissa perspektiv kan ha kommit fram medan 

andra inte uttryckts. Det kan finnas motsägande åsikter som deltagarna väljer att inte 
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uttrycka på grund av att det uppstår ett grupptänkande (Polit & Beck, 2017). Dock 

upplevdes samtalsklimatet av författarna som öppet och tillåtande vid samtliga intervjuer, 

och deltagarna ifrågasatte varandra åsikter sinsemellan. Genom diskussion i grupp bidrog 

intervjuerna även till ett lärande för deltagarna, vilket några av dem uttryckte.  
  
Författarnas förförståelse är en aspekt som kan påverka studieresultatet om inte åtgärder 

vidtas för att minska påverkan så långt som är möjligt. Vid intervjuerna strävade 

författarna efter att ställa öppna frågor, och att inte göra några egna inlägg i diskussionen. 

Deltagarna hade därmed en diskussion där de sinsemellan bemötte varandras inlägg och 

inte väntade på ordet från moderatorn. Moderatorns roll i en semistrukturerad 

fokusgruppsintervjuv är enligt Wibeck (2010), att hålla sig så passiv som möjligt och 

endast ingripa om diskussion tenderar att inte hålla sig till ämnet. Dock kan förförståelsen 

ändå påverka hur deltagarnas uttalanden förstås och tolkas, och därmed vilka följdfrågor 

som ställs. Eventuellt hade fler eller andra följdfrågor ställts om författarna inte själva hade 

haft erfarenhet av att använda SSI vid palliativ vård. Samtidigt krävs en förförståelse för 

ämnet för att kunna ta del av diskussionen och förstå den. Författarna valde att inte störa 

diskussionen och detta kan ha bidragit till att vissa aspekter inte utforskades tillräckligt då 

färre följdfrågor ställdes. Att författarnas inte sedan tidigare är vana vid att intervjua kan 

också ha påverkat vilka frågor som ställdes och sättet de ställdes på. 
  
Intervjutiden på omkring 60 minuter upplevdes av författarna som lämplig, då den var 

tillräckligt lång för att frågorna kunde diskuteras i tillräcklig omfattning, men inte längre 

än att deltagarna orkade hålla koncentration och fokus på ämnet. Den avslutande 

sammanfattningen gav deltagarna möjlighet att göra tillägg till det som sagts, och fler 

perspektiv fångades därmed upp. Att författarna växlade mellan att ta rollen som 

moderator respektive observatör vid de olika intervjuerna kan ha bidragit till att fler 

perspektiv kommit fram. Samtidigt kan intervjuerna ha blivit mer olika, än om samma 

person varit moderator respektive bisittare under alla tre intervjuerna. Då syftet var att 

beskriva sjuksköterskors perspektiv, anses detta växlande av roller kunna bidra till ett 

rikare material. Genom att i förväg ha bestämda frågor i intervjuguiden strävade författarna 

efter pålitlighet genom att samma frågor ställdes vid alla tre intervjuerna, oberoende av 

vem av författarna som agerade moderator (Polit & Beck, 2017). 

  

Dataanalys 

Det inspelade materialet var hanterbart att transkribera, bland annat tack vare det relativt 

låga antalet deltagare per intervju, då det lätt kunde uppfattas vem av deltagarna som sade 

respektive replik. Genom att i detalj beskriva de olika stegen i analysen har författarna 

strävat efter hög trovärdighet (Polit & Beck, 2017). Under analysen diskuterades ständigt 

de olika tolkningar som författarna gjorde av materialet, och där författarna hade tolkat den 

transkriberade texten olika återgick författarna till det inspelade materialet för att lyssna 

igenom det ännu en gång. Författarna strävade efter att hålla sig textnära och använda 

deltagarnas egna ord i så stor utsträckning som möjligt, för att tillse att resultatet verkligen 

representerade deltagarnas åsikter (Polit & Beck, 2017). Samtidigt är det omöjligt att 

garantera att författarna inte har missförstått eller misstolkat något, eller haft en gemensam 

förförståelse och därför inte reflekterat över tolkningen. 
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Resultatdiskussion 

 

Vid fokusgruppsintervjuerna med sjuksköterskor, där syftet var att beskriva 

sjuksköterskors perspektiv på att använda symtomskattningsinstrument, framkom ett 

resultat i form av fyra kategorier: SSI innebär en kvalitetssäkring, Sjuksköterskans 

arbetssätt med SSI är viktigt för resultatet, Hinder och begränsningar i användningen av 

SSI, samt Organisationens betydelse i arbetet med SSI. Resultatet diskuteras nedan utifrån 

dess kategorier och de underkategorier som framkom och studiens bakgrund. 

 

SSI innebär en kvalitetssäkring 

Resultatet visar att enligt sjuksköterskans perspektiv så innebär SSI en kvalitetssäkring av 

vården, bland annat genom att det minskar risken för att missa eller felbedöma symtom 

som patienten besväras av. Tidigare forskning har visat att vårdpersonal och patienter 

skattar patientens symtom olika, och det finns exempel på att vårdpersonal både över- och 

underskattar patienten symtom (Van Lanker et al., 2015; Horton, 2002; Laugsand et al., 

2010; Oi-Ling et al., 2005). Särskilt svårt är det att korrekt skatta psykiska symtom som 

ångest och oro (Horton, 2002) och ’tysta’ symtom som inte tar sig konkreta fysiska uttryck 

(Laugsand et al., 2010; Oi-Ling et al., 2005). Även i föreliggande studie gav 

sjuksköterskorna uttryck för detta fenomen, exempelvis att patienten med hjälp av SSI kan 

skatta ångest högre än sjuksköterskan hade trott. Sjuksköterskorna diskuterade att patienten 

själv kan ha svårt att sätta ord på ångesten och skilja den från andra symtom, och det kan 

då underlätta att gradera med siffror för att kunna kommunicera symtomet. Här har SSI en 

viktig funktion, och fungerar både som en checklista för att inte missa något, och ett sätt 

för patienten att själv få gradera sina symtom. Att identifiera patientens symtom är första 

steget i att kunna lindra symtomen, vilket är en av den palliativa vårdens hörnstenar 

(Socialstyrelsen, 2017; Världshälsoorganisationen, 2018; Regionala cancercentrum i 

samverkan, 2016) och ett av sjuksköterskans ansvarsområden.  

 

Sjuksköterskorna uttryckte att SSI kan vara ett sätt för patienten att uttrycka sina symtom 

genom att självständigt ange symtomen på ESAS, vilket kan vara lättare än att självmant ta 

upp det vid samtal, särskilt om patienten är tystlåten. För att få ett informativt och 

användbart resultat behövde sjuksköterskorna prata med patienterna om symtomen de 

uppgivit, ställa följdfrågor och dokumentera det, vilket tar mer tid än att endast kryssa i 

siffrorna. Tidigare studier visar att ESAS kan upplevas som enkelt och snabbt att använda 

(Hui & Bruera, 2017) eller som tidskrävande (Carli Buttenschoen et al., 2014). Det är 

viktigt att här skilja på sättet ESAS används på. Sjuksköterskorna såg positivt på ESAS 

som ett underlag för samtal, men trots det är det viktigt att ha med sig att detta tar mer tid i 

anspråk. Om förväntningen från sjuksköterskor och organisation är att ESAS går snabbt att 

använda, kan det skapa en frustration hos sjuksköterskan om det i verkligheten tar längre 

tid. Det finns plats för båda användningsområdena vid olika tillfällen, som ett underlag för 

samtal om och utredning av symtom, och vid andra tillfällen som ett snabbt 

screeninginstrument där förändringar i symtom tydliggörs. 

 

Sjuksköterskans arbetssätt med SSI är viktigt för resultatet  

För att kunna använda SSI tillförlitligt och effektivt, upplevde sjuksköterskorna att de 

behövde detaljkunskap i hur det på bästa sätt används. Detta omfattade till exempel hur 

SSI presenteras för patienten, hur referenspunkter för skalan anges och hur sjuksköterskan 

kan guida patienten i att skatta symtom med hjälp av siffror. Sjuksköterskorna upplevde att 
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patienterna inte alltid var så säkra på hur SSI skulle användas. Andra studier visar också att 

SSI kan vara svårt för patienter att tolka och använda på det sätt som är tänkt (Garyali et 

al., 2006; Kirkova et al., 2010b). Här har sjuksköterskan en viktig roll, som den som ofta 

introducerar SSI för patienten. Patienten kan inte förväntas kunna använda SSI, men 

däremot kan sjuksköterskan förväntas ha kunskapen. Sjuksköterskorna uttryckte att de 

själva var osäkra på hur de skulle instruera patienterna i användning av SSI. Detta kan 

säkerligen vara en bidragande faktor till att SSI inte används, då det tappar sitt värde om 

symtomskattningens resultat inte känns tillförlitligt. I studien av Carli Buttenschoen et al. 

(2014) framkom att sjuksköterskorna ansåg det svårt att introducera ESAS till patienterna, 

vilket ytterligare visar på att det inte kan tas för givet att sjuksköterskan känner sig trygg 

med användningen av SSI. Ett sätt för att uppnå kunskap och trygghet i användningen av 

SSI är att varje verksamhet där det används har en introduktion i användningen. 

Författarna till föreliggande studie anser därför att diskussionsgrupper, där sjuksköterskor 

får möjlighet att diskutera tillvägagångssätt, möjligheter och hinder i användningen av SSI, 

kan vara ett utmärkt forum för att nå en djupare kunskap i arbetsgruppen. 

 

Sjuksköterskorna betonade vikten av att ha skapat en relation till patienten, för att kunna 

utföra symtomskattning med SSI på ett personligt och värdigt sätt. Sjuksköterskorna 

diskuterade kring att symtomskattningen skulle vara personcentrerad, och inte upplevas av 

patienten som en rutinmässig checklista som alla patienter var tvungna att gå igenom. 

Sjuksköterskorna poängterade också att det fanns en vinst med att djupdyka i patientens 

mest besvärande symtom, och följa upp samma symtom vid nästa symtomskattning. 

Sjuksköterskorna upplevde att det gjorde symtomskattningen mer personlig och relevant 

för patienten. Detta bekräftar värdet i att söka efter patientens mest besvärande symtom, 

vilket Kirkova et al. (2010a) och Hoekstra et al. (2006) beskriver i sina studier.  

 

Hinder och begränsningar i användningen av SSI 

Att prata med patienten om symtom från ESAS, såsom välbefinnande eller ångest, kunde 

upplevas av sjuksköterskan som att påminna patienten om sin sjukdom och begränsade 

överlevnad, vilket de hellre ville bespara patienten. Det upplevdes också problematiskt att 

genom skattning identifiera symtom som sedan inte kunde åtgärdas. Sjuksköterskan 

upplevde sig då ställa till mer skada än nytta genom att använda SSI, vilket strider mot den 

etiska principen om att inte skada (Regionala cancercentrum i samverkan, 2016). Jones och 

Husband (2005) menar på att ibland måste sjuksköterskan se objektivt på det dilemma som 

uppkommer, och kanske träda tillbaka i sin tanke att inte bryta mot ickeskada-principen, 

utan att det tvärtom uppfyller godhetsprincipen att det går att både symtomskatta med SSI 

och lindra i samverkan. Även vid tillfällen när patienten var negativ till symtomskattning 

eller mot lindrande åtgärder, uppstod ett dilemma för sjuksköterskan. Å ena sidan är 

sjuksköterskan ålagd att använda SSI för att identifiera och lindra symtom, men å andra 

sidan måste hen respektera patientens vilja enligt autonomiprincipen.  

 

Vid palliativ vård har patienterna ofta begränsad energi och ork, och att rutinmässigt skatta 

symtom med ESAS upplevdes av sjuksköterskorna inte alltid som värdefullt för patienten. 

Även i andra studier påvisas detta problem, att patienter i palliativt skede ofta har 

begränsad ork att kommunicera sina symtom (Kirkova et al., 2010b; Lundh Hagelin et al., 

2017). I likhet med vad Hoekstra et al. (2006) och Aktas et al. (2010) fann i sina studier, så 

diskuterade sjuksköterskorna att patienterna ofta har många symtom, vilket kan leda till att 

det blir övermäktigt att besvara alla frågor i ESAS. Nedsatt ork, och en ovilja eller 
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oförmåga till symtomskattning eller åtgärder var också ett skäl till att användning av SSI 

inte bedömdes vara relevant av sjuksköterskan.  

 

SSI är inget verktyg som passar i alla lägen för alla patienter, och i resultatet ser vi att 

sjuksköterskorna kontinuerligt överväger nyttan mot besväret. Symtomskattning vid 

palliativ vård är komplext, och SSI kan inte fungera i alla givna situationer. Denna 

problematik är ofrånkomlig vid palliativ vård, och behöver tas på allvar och diskuteras 

sjuksköterskor emellan. Att som sjuksköterska känna sig trygg med att välja bort SSI i 

lägen där det bedöms vara olämpligt ska inte ses som ett misslyckande. Däremot bör inte 

detta vara ett argument för att sluta använda SSI, när vi ser att det finns många situationer 

där det fungerar som ett bra hjälpmedel. En annan viktig aspekt är att det inte blir 

sjuksköterskans egen attityd till att använda SSI som leder till att avstå.  

 

När patienten inte själv kan uttrycka sig, såg sjuksköterskan SSI för 

observationsbedömning som en hjälp i att mer strukturerat kunna bedöma patientens 

symtom, i enlighet med tidigare studier som påvisar att patienten som inte kan 

kommunicera löper risk att underbehandlas (Malec & Shega, 2017; McGuire et al., 2011). 

Samtidigt ansåg sjuksköterskorna att SSI inte är någon fullständig hjälp, det kan ändå vara 

svårt att bedöma vilket symtom patienten besväras av, när skattningen med SSI ger en hög 

poäng. Sjuksköterskorna kunde då uppleva att SSI inte tillförde tillräckligt för att vara 

värdefullt att använda, när det ändå i slutändan var sin egen kliniska bedömning de fick 

förlita sig på. Malec och Shega (2017) argumenterar för att använda SSI för  

observationsbedömning, som är speciellt framtaget för patienter med avancerad sjukdom i 

sent palliativt skede, och validering av ett sådant instrument pågår. Dock menar Malec och 

Shega (2017) att även med ett instrument som är validerat för palliativ vård, men enbart för 

skattning av smärta, kvarstår en viss problematik att skilja smärta från symtom som oro 

och ångest. Vid fokusgruppsintervjuerna uttryckte sjuksköterskorna att ett tidigt införande 

av SSI medan patienten hade möjlighet att uttrycka sina symtom verbalt, kunde ge ett 

bättre utgångsläge för att kunna tolka patientens symtom i ett sent skede.   

 

Organisationens betydelse i arbetet med SSI 

Den palliativa vården utgår från fyra hörnstenar (Regionala cancercentrum i samverkan, 

2016) och där ingår symtomlindring och teamsamverkan. Teamarbetet anses som en av de 

viktigaste grunderna i vården omkring och tillsammans med patienten liksom identifiera 

och lindra besvärande symtom. Även i de kompetensbeskrivningar som avser både för den 

legitimerade sjuksköterskan (Svensk sjuksköterskeförening, 2017) men framförallt i 

kompetensbeskrivningen för den legitimerade sjuksköterskan med specialisering inom 

palliativ omvårdnad (Sektionen sjuksköterskor för palliativ omvårdnad & Svensk 

sjuksköterskeförening, 2008) ses sjuksköterskan tillsammans med vårdteamet identifiera 

och lindra symtom. I studien såg sjuksköterskorna detta som en mycket viktig del att hela 

teamet har ett ansvar med att använda och följa upp resultat av skattning med SSI. Det 

framkom att sjuksköterskan till viss del såg sig vara ensam i arbetet med SSI, och 

efterfrågan av resultat och uppföljning många gånger saknades. Framförallt av läkare inom 

den allmänna hälso- och sjukvården för patienter i palliativt skede på särskilda boenden 

och allmän hemsjukvård. Liksom som det ses ICN:s etiska kod (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014) att sjuksköterskor och ledare skall utarbeta riktlinjer och 

system för god omvårdnad och arbeta utefter ett professionellt arbetssätt, så önskar 
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sjuksköterskorna i studien att ett etablerat arbetssätt och accepterade rutiner behöver finnas 

förankrade i organisationen.  

 

Sammanfattningsvis framkom ett antal faktorer som författarna anser kan vara bidragande 

till att andelen patienter med dokumenterad symtomskattning under sista veckan i livet 

endast är 23 procent enligt Svenska Palliativregistrets statistik (2018). Bristfällig kunskap 

kan leda till att SSI används i låg utsträckning och avsaknad av rutiner för arbetet med SSI 

kan också bidra. Det är viktigt att ha i åtanke att det är sista veckan i patientens liv som 

avses, vilket betyder att det är då patienten är som svagast och har som svårast att 

kommunicera sina symtom. Om ett SSI för självskattning såsom ESAS har använts 

kontinuerligt under vårdtiden, men sjuksköterskan inte gått över till att använda SSI för 

observationsbedömning när patienten inte längre förmår kommunicera symtomen, blir 

resultatet i Svenska Palliativregistret att SSI ej använts, vilket är missvisande sett till den 

totala vårdtiden. Icke desto mindre kvarstår problemet att patientens symtom riskerar att 

underskattas om ingen symtomskattning görs under livets sista vecka, och det är av vikt att 

sträva efter att öka antalet patienter med dokumenterad symtomskattning under sista 

veckan i livet.  

 

Slutsats 

 

Resultatet visar att sjuksköterskorna upplevde att användandet av SSI kan innebära en 

kvalitetssäkring av vården, men är inget heltäckande verktyg som kan användas i alla 

situationer och kan inte ersätta klinisk bedömning. Sjuksköterskans kunskap om SSI är 

avgörande för utförandet, och en utökad kunskap kan leda till ökad frekvens av 

symtomskattning i den palliativa vården. Organisationen spelar en viktig roll i att se till att 

rutiner och etablerade arbetssätt finns.  

 

Klinisk tillämpbarhet 

 

Studien har synliggjort betydelsen av att använda SSI för att kvalitetssäkra vården. 

Sjuksköterskan har behov av stöd från teamet och organisationen, för att på ett effektivt 

sätt kunna arbeta med SSI. Ett behov av att stärka sina kunskaper om användningen av SSI 

identifierades också. En metod för ökat utbyte av kunskap och erfarenheter i arbetsgruppen 

kan vara att använda gruppdiskussioner. Fortsatt forskning bör därför vidare undersöka 

vilka kunskaper sjuksköterskor anser sig behöva för att kunna använda SSI på ett effektivt 

sätt. Här kan specialistsjuksköterskan ha en viktig roll genom att med sina 

specialkunskaper handleda och undervisa i arbetet med symtomskattning. Fortsatta studier 

i att undersöka hur patienten ser på att använda sig av SSI skulle också kunna bidra med 

viktiga perspektiv i ämnet. 
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Bilaga 1 

Information till deltagare 

  
Förfrågan om att delta i en studie 

Vi heter Marie Anjou och Emeli Arvidsson och är sjuksköterskor, som studerar 

specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning palliativ vård på Sophiahemmet Högskola. I 

vårt självständiga arbete, omfattande 15 högskolepoäng, har vi som syfte att studera 

sjuksköterskors perspektiv på att använda symtomskattningsinstrument vid allmän och 

specialiserad palliativ vård. Vi tillfrågar därför dig som är legitimerad sjuksköterska och arbetar 

inom verksamheten antingen med fast tjänst eller på långtidsvikariat. För att delta bör du också ha 

erfarenhet av att använda dig av symtomskattningsinstrument vid vård av patienter i palliativt 

skede. 
  

Vad handlar studien om? 

Enligt Världshälsoorganisationens definition av palliativ vård är ett av de övergripande målen att 

lindra smärta och andra besvärande symtom, och Socialstyrelsen har i sina riktlinjer med 

symtomskattning som en kvalitetsindikator. Svenska Palliativregistrets resultat från 2016 visar 

dock att andelen patienter med dokumenterad symtomskattning under den sista veckan i livet ligger 

långt under den önskvärda målnivån. Det är därför viktigt att få kunskap om sjuksköterskors 

upplevelser och erfarenheter av att använda symtomskattningsinstrument vid vård av patienter i 

palliativt skede.  
  

Vad innebär det att delta i studien? 

Att delta i studien innebär att du vid ett tillfälle deltar i en fokusgruppsintervjuv under ca 1 – 1,5 

timmar. Du diskuterar då tillsammans med några av dina kollegor dina upplevelser och 

erfarenheter av att använda symtomskattningsinstrument vid vård av patienter i palliativt skede. 

Deltagande i studien är helt frivilligt, och du kan när som helst under studiens gång välja att 

avbryta deltagandet utan att nämna orsak. Intervjun kommer att hållas på din arbetsplats och under 

arbetstid. För att inget material från intervjun ska gå förlorat kommer intervjuerna att ljudinspelas. 

Det inspelade materialet kommer att förvaras så att utomstående inte kan få tillgång till det, och 

materialet raderas efter att studien är godkänd. Den färdiga uppsatsen kommer att publiceras på 

internet på DIVA som är en gemensam portal för publicering av forskningsrapporter och 

studentarbeten. Forskningsetiska principer kommer att följas strikt, vilket bland annat innebär att 

namn i studien kommer att vara avidentifierade och det som skrivs i uppsatsen inte kommer att 

kunna härledas till någon specifik person. 
  
Har du frågor om studien? 

Om du har frågor om studien är du välkommen att kontakta någon av oss studenter via telefon 

(måndag - fredag 8:00 - 17:00) eller via mail. Vår kontakt med er arbetsgrupp kommer i första 

hand att gå via er enhetschef gällande tid och planering för intervju. Om du vill medverka i studien 

meddelar du detta till din enhetschef. Vid intervjutillfället kommer en blankett att delas ut, där du 

formellt lämnar ditt samtycke. 
  

Med vänliga hälsningar, 

 

Emeli Arvidsson 

Tel: 0709 – 64 21 20 

E-post: emeli.arvidsson@hotmail.com 

  
Marie Anjou 

Tel: 0707 – 34 24 49 

E-post: marie.anjou@tele2.se 

   

Agneta Wennman-Larsen 

Handledare 

Tel: 08 – 40 62 979 

E-post: agneta.wennman-larsen@shh.se  

  



 

SAMTYCKESFORMULÄR 

  
Jag har tagit del av den skriftliga informationen om studien Sjuksköterskors perspektiv 

på att använda symtomskattningsinstrument vid allmän och specialiserad palliativ 

vård. Genom min underskrift samtycker jag till att delta i studien. Mitt deltagande är helt 

frivilligt och jag kan när som helst avbryta mitt deltagande utan att ange något skäl till 

detta. 
  
_____________________________________________________________________ 

Deltagarens namn 

  
_____________________________________________________________________ 

Namnförtydligande 

  
_____________________________________________________________________ 

Datum 

  



 

Bilaga 2 

Intervjuguide 

 

Inledning och utformning 

Intervjuerna utförs på deltagarnas respektive arbetsplats. Författarna deltar, en tar moderator-roll 

och en är observatör. I inledningen informeras dels ett sammandrag av informationsbrevet till 

deltagarna och dels hur en intervju med fokusgrupp genomförs:  

 

• Från syftet är några huvudfrågor framtagna. 

• Målet med intervjun är att gruppen sinsemellan diskuterar användning 

av symtomskattningsinstrument (SSI) till patienter i palliativt skede. På så sätt blir detta ett 

lärande av varandra. Informera deltagarna att eftersom intervjun bandinspelas måste en 

person i taget prata. 

• Målet med intervjun är inte att få individuella svar på frågorna, utan en diskussion mellan 

gruppdeltagarna. 

• Moderatorns roll är att inleda diskussionen med frågor kring tankar och berättelser kring att 

använda SSI. Däremot kommer inte moderatorn vara delaktig i själva diskussionen. 

Moderator måste vara observant på att enstaka personer inte dominerar samtalet. 

Moderator bör också vara observant på att inte själv ta ställningstagande till individuella 

åsikter både verbalt och genom kroppsspråk. 

• Observatörens roll är att observera gruppen, hålla tidsschema. Antecknar stolpar för 

sammanfattningen vid intervjuns avslutande, noterar vem som säger vad. 

• Det som diskuteras i gruppen skall inte föras vidare utan behandlas konfidentiellt.  

 

Avslutning av intervjun 

Observatören noterar när det är 15 minuter kvar och gör en snabb sammanfattning och deltagarna 

får bifalla och kommentera. 

Avsluta intervjun, tacka deltagarna och informera att information av den färdiga studien/uppsatsen 

ges gärna, antingen muntligen eller också skriftligen. 

 

Intervjufrågor 

  

1. Kan ni berätta om en situation när ni använder symtomskattningsinstrument för att skatta 

symtom hos en patient i palliativt skede? 

 

2. Kan ni berätta på vilket sätt ni använder er av symtomskattningsinstrumenten i ert arbete? (Vilka 

symtom skattar ni? Vilka symtomskattningsinstrument använder ni er av?) 

  

3. Kan ni berätta lite mer om hur ni upplever det att använda symtomskattningsinstrument? 

(Fördjupa sig lite kring fördelar och hinder) 

  

4. Hur använder ni er av de symtomskattningar som ni gör? 

 

Förslag på följdfrågor 

Kan du berätta mer? 

Kan du ge exempel? 

Hur tänkte/kände du kring det? 

Har någon annan andra tankar/erfarenheter? 

 


