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SAMMANFATTNING 

Bakgrund 

Smärta är en subjektiv upplevelse, vilket innebär att människors sätt att uttrycka upplevd 

smärta är individuellt. Smärtuttrycket kan vara verbalt i ord eller icke-verbalt, bortom 

orden, och formas under hela livet. Sjuksköterskan har en betydelsefull roll då det många 

gånger är sjuksköterskan som tolkar patienters smärtuttryck och bedömer deras upplevda 

smärta. Kommunikationen mellan patient och sjuksköterska ska vara professionell och 

omvårdnadsorienterad, där sjuksköterskan ska vara lyhörd och inta ett patientcentrerat 

förhållningssätt.  

 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva hur smärta kan uttryckas och att kartlägga faktorer som 

kan inverka vid sjuksköterskans bedömning och tolkning av smärtuttryck. 

 

Metod 

En litteraturöversikt valdes för att besvara studiens syfte. Arton relevanta 

forskningsartiklar togs fram via databaserna PubMed och Cinahl, samt via manuella 

sökningar. Samtliga artiklar var skrivna på engelska, publicerade under de senaste tio åren 

och peer reviewed. 

 

Resultat 

Smärta kunde uttryckas verbalt och icke-verbalt. Faktorer som kultur, kön, etnicitet och 

situationen som rådde, påverkade patienters smärtuttryck. Smärtuttryckets komplexitet 

visades, men även hur sjuksköterskans erfarenhet, kunskap samt bakgrundsförståelse och 

självkännedom om smärta och smärtuttryck, hade stor betydelse vid tolkning och 

bedömning av patienters smärta. Sjuksköterskans egen syn på smärta visade sig vara 

färgad av ett flertal aspekter såsom kultur, kön, etnicitet och sammanhanget. 

Smärtskattningsinstrument kunde fungera som hjälpmedel för att ge uttryck för den 

upplevda smärtan. Vissa sjuksköterskor förlitade sig till patientens självskattade smärta 

medan andra sjuksköterskor valde att inte att göra det, utan vägde in andra faktorer som till 

exempel helhetsintrycket, ansiktsuttryck och kroppsspråk i sin tolkning.  

 

Slutsats 

Hur patienter upplever och uttrycker smärta är subjektivt och individuellt. Det gör att det 

ställs stora krav på sjuksköterskan som vid en smärtbedömning ska tolka patientens 

smärtuttryck och göra en objektiv smärtbedömning. Det krävs att sjuksköterskan besitter 

kunskap om smärtuttryckets komplexitet. Sjuksköterskan bör även ha bakgrundsförståelse 

samt självkännedom om sin egen syn på, och upplevelse av smärta samt vara medveten om 

hur hon bemöter patienten. En ökad kunskap och medvetenhet om faktorer som inverkar på 

smärtuttrycket och bedömningen av smärta, skapar bättre förutsättningar till att utföra, en 

för patienten, så korrekt smärtbedömning som möjligt.  

 

Nyckelord: Smärtuttryck, patientcentrerad, sjuksköterska, bakgrundsförståelse och 

självkännedom 
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BAKGRUND 

Definition och klassifikation av smärta 

Smärta definieras enligt International Association for the Study of Pain ([IASP], 2011) 

som en obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse som är förenad med verklig eller 

möjlig vävnadsskada eller beskriven som sådan skada.  

  

Det finns olika typer av smärta beroende på vad som är orsaken till smärtan. Smärta kan 

klassificeras som nociceptiv, neuropatisk, psykogen eller smärta utan känd orsak. Vid 

nociceptiv smärta är nervsystemet intakt medan det vid neuropatisk smärta finns en skada 

på nervsystemet. Psykogen smärta beror inte på en somatisk diagnos utan är en följd av 

psykisk ohälsa eller sjukdom. Den psykogena smärtan kan diagnostiseras först efter 

genomförd psykisk diagnos. Vid smärta utan känd orsak går det inte att fastställa hur 

smärtan har uppstått (Norrbrink & Lundeberg, 2010).  

 

Smärttillstånd kan vidare indelas efter duration, och klassificeras som akut eller långvarig. 

Akut smärta infinner sig plötsligt och fungerar som kroppens varningssignal. Denna typ av 

smärta infinner sig under en begränsad tid och försvinner i samband med att 

vävnadsskadan läker. Långvarig smärta avser upplevd smärta även om orsaken till smärtan 

har läkt (McLafferty & Farley, 2008). Den långvariga smärtan pågår under en längre 

period, ofta längre än tre månader, och kan komma och gå alternativt vara ständigt 

pågående (Cox, 2010; Middleton, 2004). Funktionen att varna kroppen upphör och den 

långvariga smärtan kan övergå till ett syndrom som påverkar flera funktioner i kroppen 

samt en persons välbefinnande. Förutom det fysiska obehag smärtan orsakar blir ofta andra 

delar av livet lidande. Det är inte ovanligt att arbetssituation, familjeliv och socialt nätverk 

påverkas (Breivik et al., 2008; McLafferty & Farley, 2008; Middleton, 2004). 

  

Varje smärttillstånd kan ytterligare delas in i tre komponenter. Den sensoriskt 

diskriminativa komponenten beskriver smärtans intensitet, lokalisation och varaktighet. 

Den affektiva komponenten beskriver obehagskomponenter i samband med smärta som 

oro, ångest, rädsla och minne. Slutligen finns den tredje kognitiva komponenten om hur 

smärta påverkar handlingar och tankar. Graden av upplevd smärta kan påverkas av flera 

olika faktorer såsom fysiska, psykiska och sociala faktorer samt tidigare erfarenheter och 

ålder (Cox, 2010; Norrbrink & Lundeberg, 2010). Det har även framkommit skillnader 

mellan hur män och kvinnor upplever smärta (Miller & Newton, 2006). 

 

Gemensamt för all typ av smärta är att det är en subjektiv upplevelse, och något alla 

upplever individuellt och olika (IASP, 2011; Miller & Newton, 2006; Nielsen, Staud & 

Price, 2009). Arif-Rahu och Grap (2010), Cox (2010), Herr et al. (2006), Miller och 

Newton (2006) samt Pasero och McCaffery (2001) hänvisar i respektive artikel till 

McCafferys definition av smärta från år 1968 som säger att smärta är vad den personen 

som upplever smärtan säger att den är, och att smärtan existerar när personen säger att den 

existerar. Människors sätt att uppleva och uttrycka smärta är individuellt, och något som 

formas under en människas hela uppväxt (Briggs, 2008, 2010; Finley, Kristjansdottir & 

Forgeron, 2009; Narayan, 2010). 
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Smärtans konsekvenser 

Obehandlad akut smärta kan få allvarliga negativa effekter för den enskilde individen. Vid 

otillräcklig smärtlindring kan följden bli att patienten drabbas av diverse fysiologiska och 

psykiska konsekvenser. Det kan bland annat leda till att patienten får försämrad 

lungfunktion, ökad utsöndring av hormoner med förhöjd stressrespons som resultat samt 

risk för förändring i hjärt- och kärlsystemet. Smärtan kan även medföra att patienten får det 

svårare att mobilisera sig, till exempel postoperativt, vilket kan ge effekter på mag- och 

tarmkanalen samt ge ökad risk för djup ventrombos (Almås, 2002; Cox, 2010). 

 

När det gäller akuta smärttillstånd minskar de oftast successivt av sig själva med tiden, 

men det finns en risk att den akuta smärtan övergår till ett långvarigt tillstånd. Smärtan är 

således något som kan förändras, vilket innebär att det sker en process i smärtsystemen 

intracellulärt, elektrofysiologiskt, strukturellt, neuropsykologiskt och på 

neurotransmittornivå (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2006). Redan 

tidigt i den akuta smärtupplevelsen finns det tecken på om smärtan riskerar att utvecklas 

till långvarig. Ett sådant tecken är graden av smärtintensitet i det initiala skedet (Sterling, 

Jull, Vicenzino, Kenardy & Darnell, 2005).  

 

Långvarig smärta är inget ovanligt tillstånd, vilket framkom i en europeisk studie av 

Breivik, Collett, Ventafridda, Cohen och Gallacher (2006). I genomsnitt lider 19 procent 

av den europeiska befolkningen av långvarig smärta, medan motsvarande siffra i Sverige 

är 18 procent. Långvarig smärta definieras i nämnda studie som att smärtan skulle ha 

pågått under minst sex månader. Vid mättillfället skulle smärta förekommit under den 

senaste månaden samt med flera smärttillstånd den senaste veckan med en smärtskattad 

intensitet om minst fem på en numerisk skala, där ett definierades som ingen smärta och tio 

som värsta tänkbara smärta. Vidare är den vanligaste formen av långvarig smärta 

lokaliserad till rygg, knä, huvud, ben, höft, skuldra och nacke. Sammantaget visar studien 

att långvarig smärta är ett omfattande problem i Sverige och i Europa i övrigt.  

 

Förutom att långvarig smärta innebär lidande för den enskilde, innebär det också stora 

kostnader och konsekvenser för samhället. Kostnaderna kan delas in i direkta kostnader för 

själva vården, men också i indirekta kostnader i form av sjukskrivningar och 

produktionsbortfall. SBU (2006) har uppskattat de totala samhällsekonomiska kostnaderna 

för långvarig smärta till cirka 87,5 miljarder kronor per år. I en studie gjord av Ahacic och 

Kåreholt (2010) har det visat sig att långvarig smärta i det muskuloskeletala systemet 

tenderar att öka med stigande ålder. Det skulle på sikt kunna innebära att långvarig smärta 

blir ett allt vanligare och kostsammare problem i takt med att befolkningens medelålder 

och andelen äldre ökar.  
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Kartläggning och analys av smärta 

De flesta sjuksköterskor träffar regelbundet patienter med smärta och behöver fatta 

kliniska beslut angående patienters smärttillstånd. Vissa av dessa beslut kan vara 

komplicerade och det är inte alltid patienter får den hjälp mot sin smärta som de behöver 

(Hawthorn & Redmond, 1999). Litteraturen visar enligt Hawthorn och Redmond (1999) 

samt McCafferty och Ferrell (1997) att anledningarna till att det blir felbedömningar, som 

gör smärtbehandlingen otillräcklig, är flera. Anledningarna kan bland annat vara att 

sjukvårdspersonalen har bristfällig utbildning om smärta, missuppfattningar och myter 

kring smärta samt en rad andra faktorer inom hälso- och sjukvården som kan inverka.  

 

Det är viktigt att göra en noggrann analys av en patients smärta eftersom den utgör 

grunden till en korrekt diagnos och klassificering av smärttillståndet. Diagnos och 

klassificering av smärta är i sin tur förutsättningen för planering och genomförande av en 

effektiv smärtbehandling som är individuellt anpassad efter patientens behov (Almås, 

2002). Enligt Norrbrink och Lundeberg (2010) ska en smärtanalys bestå av en 

smärtanamnes med detaljerad information om smärtan, smärtskattning och en klinisk 

undersökning.  

 

Beroende på om smärtan är akut eller långvarig behöver anamnesen innehålla olika typer 

av information. SBU (2006) har angett olika uppgifter som bör ingå i en smärtanamnes. 

Till att börja med bör själva smärtan, oavsett om den är akut eller långvarig, utredas i form 

av detaljerade upplysningar om smärtans karaktär, utbredning, dygnsvariation, tidsförlopp, 

olika typer av smärta och smärtintensitet. Vidare bör det framkomma om det finns några 

provocerande respektive lindrande faktorer, någon pågående farmakologisk behandling, 

annan typ av pågående eller avslutad behandling, tidigare rehabilitering och dess utfall, 

vilka förväntningar patienten har på smärtfrihet samt förväntningar kring framtida vård och 

behandling (SBU, 2006).   

 

Smärta som pågått under en längre tid leder ofta till psykosociala konsekvenser. Det 

medför att även anamnesen vid långvarig smärta ska innefatta ett psykosocialt perspektiv 

(Norrbrink & Lundeberg, 2006). Därför bör det utredas om patienten har andra problem 

såsom till exempel psykologiska symptom, kognitiva svårigheter eller missbruk. Likaså 

bör det framkomma information om patientens smärthanteringsstrategier, förmåga att klara 

vardagliga aktiviteter, hur smärtan påverkar familjesituation, sociala nätverk, fritid, arbete, 

ekonomi och försäkringssituation (SBU, 2006). Det är viktigt att patienten i den mån det är 

möjligt själv får beskriva och uttrycka sin smärta och alla dess konsekvenser, då det är 

patienten som är expert på just sin smärtupplevelse (Hawthorn & Redmond, 1999).  
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Smärtskattning 

Eftersom smärta är en subjektiv upplevelse kan den bara mätas indirekt genom att skattas 

av patienten själv. Att försöka skatta och dokumentera smärta inom vården kan sägas vara 

ett sätt att mer objektivt gradera patientens upplevda smärta, men också för att kunna 

jämföra smärttillståndet över tid.  Det kan i sin tur ha särskild betydelse vid långvarig 

smärta, inte minst för att utvärdera hur effektiva olika behandlingar är. Idag används det ett 

flertal olika typer av mätinstrument som hjälp för att kunna skatta smärta. Varje instrument 

kan sägas ha sina fördelar respektive begränsningar, vilket bör vägas in vid tolkning av 

information som framkommer med hjälp av respektive instrument (Hawthorn & Redmond, 

1999). De olika instrumenten för skattning av smärta kan delas in i unidimensionella och 

multidimensionella. De unidimensionella instrumenten innebär att skattning av patientens 

smärta sker genom att mäta olika delar och aspekter av smärtan var för sig. De mest 

förekommande unidimensionella smärtskattningsinstrumenten inom svensk vård är så 

kallade numeriska skattningsskalor (NRS), visuella analoga skalan (VAS), verbala 

skattningsskalor (VRS) och ansiktsskalor (Dawes et al., 2005; McLafferty & Farley, 2008; 

Norrbrink & Lundeberg, 2010).  

 

Unidimensionella smärtskattningsinstrument 

Numeriska skattningsskalor (NRS) 

NRS används i både skriftlig och verbal form inom sjukvården. Skalan har ändpunkter från 

noll till tio eller noll till ett hundra, där ändarna vanligtvis respresenterar ingen smärta alls 

respektive värsta tänkbara smärta. Skalan är lätt att förstå och använda för både patienten 

och sjuksköterskan. Ytterligare styrka är att smärtskattningsskalan NRS kan användas 

verbalt, med förutsättning att personalen har ett standardiserat sätt att tala kring skalan för 

att minimera feltolkning (Breivik et al., 2008; McLafferty & Farley, 2008). 

   

Visuell analog skala (VAS) 

VAS utgörs av en 100 millimeter lång linje där ändpunkterna utgörs av ingen smärta alls 

respektive värsta tänkbara smärta. Patienten markerar på en linje var den skattade 

smärtintensiteten befinner sig relaterat till skalans ytterändar. För att sedan kunna 

dokumentera patientens smärtnivå mäts antalet millimetrar från skalans ändpunkt ”ingen 

smärta alls” till den markering patienten gjort på skalan (Breivik et al., 2008; McLafferty 

& Farley, 2008).  

 

Verbala skattningsskalor (VRS)  

VRS består av minst fem skalsteg och med förvalda adjektiv som beskriver smärtan. 

Nummer är kopplade till adjektiven för att underlätta dokumenteringen av 

smärtskattningen. Olika VRS förekommer inom smärtskattningen då olika ord används för 

att beskriva intensiteten av smärtan. Exempelvis kan smärtan beskrivas med adjektiv som 

ingen smärta till fruktansvärd respektive outhärdlig smärta (Breivik et al., 2008; 

McLafferty & Farley, 2008). 
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Ansiktsskalor 

Ansiktsskalor används framförallt vid smärtbedömning av barn, äldre patienter, personer 

med inlärningssvårigheter samt patienter med språksvårigheter. Ett antal ansikten 

illustrerar glad och leende gubbe med ingen smärta till en ledsen och gråtande gubbe med 

mycket smärta. Respektive ansikte har ett nummer kopplat till sig där noll representerar 

ingen smärta och tio värsta tänkbara smärta. Patienten skattar smärtan genom att peka på 

det ansikte som stämmer överens med den smärta som patienten upplever (McLafferty & 

Farley, 2008). 

 

Multidimensionella smärtskattningsinstrument 

Multidimensionella smärtskattningsskalor används för att få en mer fullständig bild av 

patientens smärtupplevelse. Dessa skalor utgörs egentligen av flera olika sammansatta 

unidimensionella skattningsskalor och används oftare i samband med långvarig smärta, 

medan de unidimensionella är vanligare att använda vid bedömning av akut smärta (Wood, 

2004). Multidimensionella skalor avser enligt Norrbrink och Lundeberg (2010) att ge en 

samlad bild av smärtans intensitet och obehag, men även av individens tankar kring 

smärtan samt dess inverkan på vardagslivet. McLafferty och Farley (2008) belyser att de 

inkluderar mer information utöver själva smärtintensiteten, såsom typ av smärta, smärtans 

kvalitet samt faktorer som försvårar respektive förbättrar smärtupplevelsen. Wood (2004) 

påvisar dock att multidimentionella skalor kräver en viss administrering då de ofta är mera 

komplicerade och tidskrävande att använda. 

 

McGill Pain Questionnaire (MPQ) 

MPQ är ett frågeformulär som tar upp typ av smärta och kvalitet samt smärtans intensitet, 

lokalisation och duration. Vidare identifieras faktorer som förbättrar eller förvärrar 

smärtan. MPQ ser till smärtans tre komponenter; sensoriska, affektiva och kognitiva 

(Breivik et al., 2008; McLafferty & Farley, 2008). 

 

Behavioural Pain Scale (BPS) 

BPS är ett tillförlitligt och enkelt instrument för sjuksköterskan att använda vid bedömning 

av patienter med nedsatt kommunikationsförmåga, medvetslösa och/eller sederade 

patienter. Sjuksköterskan utvärderar ansiktsuttryck, armrörelser och ventilering, där varje 

moment mäts från skala ett till fyra och ger en total poäng mellan tre till tolv (Arif-Rahu & 

Grap, 2010; McLafferty & Farley, 2008). 
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Sjuksköterskans roll vid bedömning av smärta 

Sjuksköterskans bedömning av smärta 

Sjuksköterskan har en betydelsefull roll och ett stort ansvar när det kommer till bedömning 

av patienters smärttillstånd och deras smärtbehandling. Smärta är, som beskrivits, ett 

komplext tillstånd och det är många gånger sjuksköterskans uppgift att identifiera och 

förstå patienters smärtuttryck och deras smärtupplevelse. Om sjuksköterskan inte 

registrerar eller förstår patientens smärtuttryck, eller väljer att inte tro på en patient, kan 

sjuksköterskan förhindra en korrekt smärtbehandling. För att kunna identifiera alla 

aspekter av vad som inverkar på patienters smärta behöver smärtbedömningen vara 

flerdimensionell. Bedömningen av patientens smärta kan påverkas av sjuksköterskans 

observationsförmåga, lyhördhet, kunskap, kommunikationsförmåga samt sjuksköterskans 

egen bakgrundsförståelse och självkännedom (Hawthorn & Redmond, 1999). 

Sjuksköterskans egen bakgrundsförståelse handlar om hur sjuksköterskan uppfattar smärta, 

där sjuksköterskans egen barndomserfarenhet och professionell erfarenhet har betydelse 

(Almås, 2002). Sjuksköterskan kan till exempel påverkas av faktorer som patientens 

etnicitet, kön, ålder och ansiktsuttryck (Hirsh, Callander & Robinson, 2011).  

 

Generellt sett ska sjuksköterskan i sin yrkesutövning möta patienten med ett öppet sinne 

och ett objektivt synsätt. Sjuksköterskan ska även kunna sätta sig in i patientens situation, 

lyssna och tro på dem samt handla utifrån vad som är bäst för patienten. En av 

sjuksköterskans huvuduppgifter handlar om att minimera patienters lidande och smärta, 

varför sjuksköterskan också spelar en central roll när det gäller smärtbedömning av 

smärtpåverkade patienter (ICN:s etiska kod, 2007).  

  

Kommunikationens betydelse 

Vid en smärtanalys och smärtskattning med syfte att bedöma en patients smärta är det 

kanske allra viktigast att det finns en god kommunikation mellan patienten och 

sjuksköterskan (Hawthorn & Redmond, 1999). Begreppet kommunikation kommer 

ursprungligen från latinets communicare, vilket betyder att göra något gemensamt eller att 

göra någon delaktig. I ett kommunikationsförhållande finns det därför alltid minst två 

parter. Dessa parter har ett ömsesidigt utbytes- och påverkansförhållande. Kommunikation 

handlar dels om det verbala uttrycket, men också om det icke-verbala eller kroppsspråket. 

Även inom den verbala kommunikationen finns det flera saker som kanske inte uttalas 

direkt utan som benämns genom symboler eller som medvetet väljs att inte uttalas 

(Fossum, 2007). Icke-verbal kommunikation innefattar dels hur människor agerar och 

reagerar genom till exempel ansiktsuttryck, ögonkontakten, kroppsspråk, gester och 

avstånd. Hur människor tolkar och uppfattar varandra innefattas i den icke-verbala 

kommunikationen genom synintryck, hörsel, beröring, lukt och ritualer (Nilsson & 

Waldermarsson, 2007).  

 

Inom vården skall kommunikationen vara professionell och omvårdnadsorienterad med ett 

omvårdnadsmässigt syfte (Eide & Eide, 2009). Det innebär att de övergripande uppgifterna 

för sjuksköterskan alltid skall vara att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa 

samt att lindra lidande (ICN:s etiska kod, 2007). Rent praktiskt innebär det enligt Eide och 

Eide (2009) att sjuksköterskan bör inta ett patientcentrerat förhållningssätt och tänka på att 

se till patientens perspektiv, sätta sig in i patientens unika psykosociala kontext, försöka nå 

samförstånd som står i överensstämmelse med patientens värderingar samt att hjälpa 

patienten till maktdelning. Maktdelning innebär här att sjuksköterskan ska hjälpa patienten 

till att utöva och bevara kontroll samt inflytande över sin situation när det är möjligt. 
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Etniska minoritetsgrupper har visat sig löpa risk att inte få adekvat smärtbehandling som 

följd av kommunikationssvårigheter En utmaning i kommunikationen mellan 

sjuksköterskan och patienten är därför  inverkan av vårt kulturella och/eller etniska arv. 

(Briggs, 2008; Narayan, 2010). Kultur kan beskrivas som de regler och normer, uttalade 

och outtalade, som människor inom en grupp tillhör och identifierar sig med. Reglerna och 

normerna kan sägas illustrera hur människor inom gruppen ser på världen, beter sig och 

relaterar till andra människor. Etnicitet relaterar mer till att identifiera en grupp med 

hänvisning till deras biologiska, fysiska, beteendemässiga och kulturella karakteristika 

(Briggs, 2008).  

 

Det finns inga enkla regler för hur en sjuksköterska ska agera och kommunicera i sitt möte 

med patienten. Det finns dock några aspekter som kan vara av särskild vikt för att 

kommunikationen ska falla väl ut och upplevas som hjälpande för patienten. Enligt Eide 

och Eide (2009) kan de sammanfattas med att sjuksköterskan ska lyssna, observera och 

tolka patientens verbala och icke-verbala uttryck samt skapa goda och likvärdiga 

relationer. Vidare måste sjuksköterskan förmedla information på ett begripligt och klart 

sätt, möta dennes behov och önskningar, stimulera patientens resurser och möjligheter, 

strukturera ett samtal eller samspel, skapa alternativa perspektiv och öppna för nya 

handlingsval. En annan aspekt att tänka på är att vara öppen för svåra känslor och 

existentiella frågor samt samarbeta för att komma fram till bra beslut och lösningar. Även 

Briggs (2003) och Matthias et al. (2010) framhåller vikten av att som patient känna sig 

lyssnad på, bli tagen på allvar och förstådd utifrån sin situation och sina särskilda behov. 

 

PROBLEMFORMULERING 

Det finns flera saker som påverkar smärtbedömningen. Förutom att individer uttrycker 

smärta på olika sätt, finns det också patienter med smärta som inte kan uttrycka sig verbalt. 

Dessutom är det en rad olika faktorer som påverkar sjuksköterskans tolkning av 

smärtuttryck samt uppfattning om vad som är en viss smärtnivå. 

  

Smärta kan få långtgående konsekvenser för individen och för samhället i stort, varför det 

är angeläget att smärtbedöma korrekt för att kunna ge adekvat behandling. Det är därför 

viktigt att undersöka hur smärta kan uttryckas hos individer samt vilka svårigheter som kan 

finnas för att sjuksköterskan, på ett så objektivt sätt som möjligt, ska kunna tolka 

smärtuttryck vid smärtbedömningar. 

 

 

SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva hur smärta kan uttryckas och att kartlägga faktorer som 

kan inverka vid sjuksköterskans bedömning och tolkning av smärtuttryck. 
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METOD 

Metoden för studien var litteraturöversikt. Litteraturöversikt beskrivs enligt Forsberg och 

Wengström (2008) som ett sätt att beskriva och analysera kunskapsläget inom ett visst 

område. Avsikten med denna litteraturöversikt var att kartlägga kunskapsläget, genom 

redan publicerade forskningsresultat, vad gäller sjuksköterskans bedömning och tolkning 

av smärtuttryck.  

 

Forskningsartiklar med relevans utifrån studiens problemformulering och syfte togs fram 

via olika databaser. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar användes som utgångspunkt 

för studien, vilket är i enlighet med vad Friberg (2006) och Forsberg och Wengström 

(2008) förespråkar.  

 

Datainsamling 

Datainsamlingen startade med att lämpliga sökord togs fram med relevans för studiens 

syfte. För att uppnå bra resultat i kommande artikelsökning valdes initialt sökorden pain, 

expression och nursing. Inledande litteratursökning genomfördes i PubMed och Cinahl för 

att skapa en bild över forskningsområdet och för att se om valda sökord gav önskat 

resultat. Den första litteratursökningen gav en överblick och grundläggande kunskap som 

ledde arbetet vidare till den egentliga litteratursökningen och den systematiska 

informationssökningen. Litteratursökningen genomfördes i enlighet med Friberg (2006) 

genom att använda olika databasers möjlighet att söka och avgränsa. Arbetets 

tillvägagångssätt dokumenterades under hela datainsamlingen. 

 

För sökningen av relevanta forskningsartiklar valdes databaserna PubMed och Cinahl. 

PubMed är en databas som innefattar omvårdnadsforskning inom medicin och omvårdnad. 

Även databasen Cinahl täcker omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 2008). 

 

För att minska förekomsten av för studien icke relevanta artiklar användes sökord som 

författarna ansåg vara av hög relevans till studiens syfte och problemformulering. För att 

anpassa sökorden till valda databaser kontrollerades att sökorden var MeSH-termer 

(Medical Subject Headings) för PubMed respektive Cinahl headings för Cinahl (Östlundh, 

2006).  

 

Sökningen efter relevanta forskningsartiklar genomfördes sedan mer ingående i 

databaserna PubMed och Cinahl med MeSH-termerna respektive Cinahl headings; pain, 

expression och nursing. Vid sökningen i Cinahl användes även begränsningen att artiklarna 

skulle vara refereegranskade (peer reviewed) och innehålla abstracts. Efter att ha studerat 

sökresultatets rubriker genomfördes en avgränsning till artiklar på engelska som 

publicerats de senaste tio åren. Det resulterade i 176 träffar. Efter genomförd dataanalys 

ansågs nio forskningsartiklar vara relevanta för studien. MeSH-termen assessment 

adderades till tidigare sökord, vilket resulterade i en för studien relevant forskningsartikel. 

 

Manuell sökning genomfördes i enlighet med Forsberg och Wengström (2008) med hjälp 

av referenslistor och närbesläktade artiklar som framkom vid sökning av relevanta 

forskningsartiklar. De manuella sökningarna resulterade i åtta forskningsartiklar. Östlundh 

(2006) anser att en både systematisk och osystematisk artikelsökning krävs för att ge ett 

bra resultat. Databassökningarna redovisas i tabell 1. 
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Tabell 1. Resultat av artikelsökning i PubMed och Cinahl. 

 

Datum för 

sökning och 

databas 

Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Antal 

granskade 

abstract 

Antal 

granskade 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

110902 

PubMed 

Pain and 

expression and 

nursing 

Engelska, 

senaste tio år 

134 41 15 5 

110916 

PubMed 

Pain and 

expression and 

nursing and 

assessment 

Engelska, 

senaste tio år 

70 6 4 1 

110907 

Cinahl 

Pain and 

expression and 

nursing 

Engelska, 

senaste tio år, 

abstract, peer 

reviewed 

42 19 9 4 

110905-110930 

PubMed 

Manuell sökning     6 

110907-110930 

Cinahl 

Manuell sökning    2 

Totalt antal inkluderade artiklar: 18 

 

 

Urval 

Urvalet av relevanta forskningsartiklar gjordes utifrån att artiklarna skulle vara publicerade 

på engelska under de senaste tio åren samt innehålla abstracts. Vidare krävdes att artiklarna 

skulle vara vetenskapliga och av god kvalitet i enlighet med Östlundh (2006). För att 

garantera en vetenskaplig kvalitet, i överensstämmelse med vad Forsberg och Wengström 

(2008) samt Östlundh (2006) anser bör ingå i begreppet, krävdes att de skulle vara 

refereegranskade innan de publicerades (peer reviewed) samt vara orginalartiklar. Denna 

avgränsning användes i databasen Cinahl, men för att garantera att även artiklarna från 

PubMed höll en vetenskaplig kvalitet kontrollerades att artiklarna hade publicerats i 

tidskrifter som var peer reviewed (Östlundh, 2006). 

 

Dataanalys 

Artiklarnas titlar granskades vid artikelsökningen, och om författarna fann att titeln 

motsvarade studiens syfte granskades även artiklarnas abstracts. Artiklar vars abstracts 

bedömdes som intressanta för studien togs fram i sin helhet och studerades närmare. De 

forskningsartiklar som var relevanta för studiens syfte och problemformulering 

inkluderades. Artikelbearbetning fortlöpte sedan manuellt genom att granska forskarnas val 

av metod, sidoantal, uppbyggnad samt resultat. Efter genomförd bearbetning visade sig 18 

artiklar vara relevanta för studien. 
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I samband med genomförd artikelsökning lästes utvalda forskningsartiklar flera gånger av 

båda författarna. De 18 valda artiklarna analyserades i detalj, i enlighet med Friberg 

(2006), för att finna likheter och skillnader mellan artiklarna avseende resultat. I enlighet 

med Forsberg och Wengström (2008) bearbetades artiklarna utifrån studiens syfte och 

problemformulering. Särskilt intressant information i resultaten färgmarkerades.  

 

En granskning och kvalitetsbedömning av valda forskningsartiklar genomfördes med hjälp 

av ett bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering som framtagits av Berg, 

Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) och modifierats 

av Sophiahemmet Högskola, se bilaga I samt bilaga II. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Forskningsartiklarna som användes i litteraturöversikten var samtliga peer reviewed och 

granskade av etiska kommittéer samt hämtade från vetenskapliga tidsskrifter. Artiklar med 

relevans för examensarbetet har bearbetats utifrån ett objektivt förhållningssätt i enlighet 

med Helgesson (2006), där båda författarna läst och analyserat samtliga artiklar. 

 

Att hålla sig till ursprungsartiklarnas ståndpunkter och resultat eftersträvades genom hela 

arbetet. Även objektivitet har eftersträvats under hela arbetsprocessen i enlighet med 

Helgesson (2006) och författarna har försökt att inte lägga sina egna värderingar i 

litteraturöversiktens resultat. Plagiering eller förvrängning av data har avsiktligt inte 

förekommit. 
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RESULTAT 

Resultatet redovisas nedan genom två huvudteman, smärtans olika uttryck och 

sjuksköterskans bedömning och tolkning av smärtuttryck. Det första huvudtemat är indelat 

i underrubrikerna; verbala smärtuttryck, icke-verbala smärtuttryck och faktorer som 

påverkar en individs smärtuttryck. Det andra huvudtemat handlar om sjuksköterskans 

bedömning och tolkning av smärtuttryck och följs av underrubrikerna; bedömning och 

tolkning, kunskap och erfarenhet, inställning till och användning av smärtskattnings-

instrument, kommunikation samt sjuksköterskans bakgrundsförståelse och självkännedom. 

 

Smärtans olika uttryck 

Smärta har i flera studier visat sig vara en subjektiv upplevelse och sättet att uttrycka 

smärta var individuellt (Cohen et al., 2004; Dubois, Bringuier, Capdevilla & Pry, 2008; 

Harper, 2006; Im et al., 2009; Zwakhalen, van Dongen, Hamers & Huijer Abu-Saad, 

2003). I dessa studier framkom även att smärtuttryck var komplext och påverkades av 

faktorer som till exempel patientens ålder, etnicitet, kultur, omgivning samt i vilket 

sammanhang smärtan uttrycktes.  

 

Flera studier visade att sättet att uttrycka smärta på skiljde sig åt mellan olika individer. 

Vissa uttryckte sig verbalt i ord och/eller icke-verbalt med exempelvis grimaser, 

kroppsrörelser, gester, tårar, jämmer och/eller gny (Kim, Schwartz-Barcott, Tracy, Fortin 

& Sjöström, 2005; Zwakhalen et al., 2003; Wennström & Bergh, 2008). Vissa patienter 

valde av olika skäl att inte uttrycka sin smärta (Cohen et al., 2004; Im et al., 2009; Harper, 

2006).  

 

Hazelett, Powell och Androulakakis (2002) samt Horbury, Henderson och Bromley (2005) 

påpekade att eftersom smärtan var en subjektiv upplevelse och det var svårt att se en 

individs smärta utifrån, blev en patients självskattade och beskrivna smärta väldigt viktig.  

 

Verbala smärtuttryck  

I studien av Kim et al. (2005) framkom att en viktig grundsten vid bedömning av smärta 

var att lyssna till det verbala smärtuttrycket hos patienter. Enligt sjuksköterskorna var det 

centrala i det verbala uttrycket framförallt innehållet i vad en patient sa. Det innefattade 

den självskattade smärtan och/eller behov av smärtlindring, som uttrycktes spontant eller 

på en förfrågan från sjuksköterskan om huruvida patienten hade ont eller inte. 

 

Verbala smärtuttryck behövde inte alltid belysa hur patienter verkligen upplevde sin 

smärta. En patients smärtuttryck kunde ibland uttryckas som annat symptom eller annan 

känsla än smärta, vilket framkom i Cohen et al. (2004) studie där palliativa cancerpatienter 

valde att inte uttrycka sin smärta för att undvika smärtlindrande läkemedel som kunde 

påverka deras funktionalitet och medvetandegrad. Det beskrevs att smärtan kunde få 

patienter att bli mer medvetna om sitt sjukdomstillstånd och hur de verkligen mådde i sin 

sjukdom. Det kunde leda till att patienterna istället för att uttrycka smärta uttryckte andra 

känslor såsom nedstämdhet och ilska eller symptom som obstipation. 
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För patienter som kunde verbalisera smärta fungerade smärtskattningsinstrument som ett 

hjälpmedel för att kunna uttrycka sina behov och smärta mer specifikt (Layman Young, 

Horton & Davidhizar, 2006). I Mrozek och Werner (2001) studie användes verbala 

smärtskattningsinstrument mindre än hälften av gångerna vid bedömning av smärta, och 

även VAS och MPQ användes vid ett antal tillfällen som hjälpmedel.      

 

Verbala smärtuttryck hos barn 

Dubois et al. (2008) samt Wennström och Bergh (2008) beskrev i respektive studie barns 

verbala smärtuttryck. Hos barn äldre än fem år övergick vokala smärtuttryck som gråt och 

högljudda läten till att bli mer verbala med fler ord eller genom tystnad. Både smärta och 

negativa känslor kunde uttryckas på liknande sätt hos dessa barn, men med skillnaden att 

det uttrycktes oftare vid ökad smärta (Dubois et al, 2008). Wennström och Bergh (2008) 

beskrev att barn mellan tre till sex år hade svårt att lokalisera sin smärta, och att de verbalt 

uttryckte smärtan på ett oprecist och övergripande sätt. Ordet ont kunde till exempel ha ett 

brett användningsområde och användes ibland när ett barn hade svårt att beskriva 

smärtsymptom eller upplevde ett allmänt obehag kring hela situationen. Barn kunde även 

separera sin smärta från sig själva och beskriva den som en smärta tillhörande en 

kroppsdel, till exempel ”I´m feeling well but my willie is in pain, it´s crying” eller “I have 

a sick stomach“ (Wennström & Bergh, 2008, s. 70, s. 72). 

 

För patienter med begränsad verbal, kognitiv och social förmåga kunde smärtskattnings-

instrument, som till exempel ansiktsskalor, underlätta att uttrycka självupplevd smärta 

(Dubois et al., 2008; Wennström & Bergh, 2008). I Wennström och Bergh (2008) 

användes Wong-Bakers ansiktsskala, där barnen skattade sin smärta genom att ange vilket 

av de sex ansikten som motsvarade smärtan de upplevde. Smärtskattningsinstrument 

skattade smärta, men fungerade även som ett kommunikationsverktyg för att hjälpa barnen 

att uttrycka sitt obehag.   

 

Icke-verbala smärtuttryck 

Även om patienter inte kunde uttrycka sig verbalt visade sig den mest tillförlitliga källan 

till en patients smärtupplevelse ändå vara dennes individuella smärtuttryck (Young et al., 

2006). Zwakhalen et al. (2003) beskrev vikten av icke-verbala smärtuttryck vid vård av 

intellektuellt funktionsnedsatta personer som inte kunde uttrycka sin smärta verbalt. Läten 

som onormal gråt, stönande och skrik samt specifika kroppsrörelser eller att inte röra vissa 

kroppsdelar överhuvudtaget kunde ses som indikationer på smärta. Andra uttryck som att 

gapa efter luft, att kräkas, grimasera och/eller bli röd i ansiktet ansågs som viktiga 

smärtuttryck och då framför allt hos patienter med djup intellektuell funktionsnedsättning. 

Vid grav intellektuell funktionsnedsättning bedömdes sociala och emotionella indikatorer 

vara mer betydelsefulla som till exempel att söka tröst eller att agera tjurigt. 

 

Harper (2006) beskrev i sin studie icke-verbala smärtuttryck hos respondenter inom armén 

som grimaserande, allvarligt minspel samt gnuggade över ömmande kroppsdelar efter ett 

fysiskt tungt träningspass som gav smärta. Det framkom inga verbala smärtuttryck utan 

mer verbala beskrivningar i form av trötthet och utmattning. 

 

Mrozek och Werner (2001) kom fram till att vid observationer av äldre smärtpåverkade 

patienter på ett långtidsboende, var några av de viktigaste icke-verbala smärtuttrycken 

grimaserande ansiktsuttryck, jämrande och att patienten vred på sig. Icke-verbala 

smärtuttryck var även viktiga att se till postoperativt och Kim et al. (2005) beskrev att de 

kunde visa sig genom patientens förändrade kroppsspråk och ansiktsuttryck.  



 13 

 

Icke-verbala smärtuttryck hos barn 

Dubois et al. (2008) beskrev att barn under två år hade svårt att uttrycka sin smärta verbalt 

och att de istället uttryckte sig genom att gråta. Med åldern förändrades uttrycken och flera 

vokala ljud tillkom som skrik, jämmer och gny. Wennström och Bergh (2008) tog i sin 

studie upp att pojkar i åldern tre till sex år kunde uttrycka smärta genom kroppsliga uttryck 

som stelhet med hög muskeltonus och uppdragna ben. Ansiktsuttryck som att grimasera 

var andra tydliga uttryck för obehag och/eller smärta. Däremot beskrevs gungning, 

vridning och rastlöshet hos pojkarna som mindre tydliga uttryck för smärta (Wennström & 

Bergh, 2008). 

 

Faktorer som påverkar en individs smärtuttryck 

Kulturen som rådde och situationen en smärtpåverkad individ befann sig i, visade sig ha 

stor inverkan på, om, och hur, en person uttryckte sin smärta (Cohen et al., 2004; Harper, 

2006). ”Roughie-toughie image“ tillsammans med ”no pain, no gain“ filosofin 

identifierades i Harpers (2006) studie där smärtuttryck inom det militära undersöktes. 

Smärtan som uttrycktes av militärerna, och hur den uttrycktes, skedde inom ramen för vad 

som ansågs vara accepterat för kulturen som rådde inom den aktuella gruppen och/eller 

miljön. Det kom fram i denna studie att psykisk smärta inte var lika accepterad att uttrycka 

inom den militära kulturen som den fysiska smärtan. Med psykisk smärta avsågs i studien 

mental smärta såsom till exempel oro, stress, frustration och nervositet. Den fysiska 

smärtan ansågs mer verklig och accepterad samt något militärerna kunde relatera till, 

varför den också uttrycktes i högre utsträckning.  

 

Im et al. (2009) beskrev aspekter av cancerrelaterad smärta hos patienter inom etniska 

grupper i USA; vita, asiater, afroamerikaner samt latinamerikaner. En skillnad mellan 

dessa etniska grupper var sättet att uttrycka sin upplevda smärta på. Patienter inom den vita 

gruppen ville ha kontroll över sin upplevda smärta och bli lyssnade på när det gällde deras 

smärtupplevelse. De etniska grupperna däremot försökte ofta minimera och förneka 

smärtan de upplevde. Dels förknippades smärta inom dessa grupper med att sjukdomen 

blev sämre, vilket även Cohen et al. (2004) angav i sin studie, och dels med att 

cancersmärta ansågs som dålig karma och som ett straff för en tidigare synd.  

 

Religion och tro kunde även inverka på uttrycket av smärta. En cancersjuk latinamerikansk 

patient valde att fokusera på sin tro och det spirituella där patienten bad till gud om hjälp 

att lindra smärtan och att göra så att cancern försvann (Im et al., 2009). Im et al. beskrev 

(2009, s. 91) en patient från Asien som uttryckte att “When pain comes, I try to use deep 

breath and meditate and murmur “Amitofo” to distract attention and to decrease pain or 

fear”. 

 

Smärtuttryck kunde påverkas av vad patienter antog förväntades av dem relaterat till det 

sociala sammanhang de ingick i och/eller till deras könstillhörighet (Harper, 2006; Im et 

al., 2009). Flera kvinnliga cancerpatienter i Im et al. (2009) studie trodde själva att bara för 

att de är kvinnor och mödrar förväntades de ha högre smärttolerans än män. Kvinnorna 

antog att det kunde bero på att de levde med smärta i samband med menstruation och 

barnafödande.   
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Sjuksköterskans bedömning och tolkning av smärtuttryck 

Bedömning och tolkning 

Sjuksköterskan har visat sig ha en viktig uppgift i att tolka patienter och deras specifika 

smärtuttryck för att kunna göra en korrekt smärtbedömning (Mac Lellan, 2003). 

Sjuksköterskan behövde besitta kunskap och medvetenhet om faktorer som påverkade en 

patients smärtuttryck samt hur dessa faktorer kunde påverka sjukskötskans tolkning, för att 

kunna erbjuda god omvårdnad utifrån patientens individuella behov (Harper, 2006; 

Zwakhalen et al., 2003).  

  

Kim et al. (2005) visade att sjuksköterskor använde ett flertal olika strategier för att kunna 

tolka smärtuttryck och smärtbedöma patienter. Sjuksköterskorna i studien bedömde 

sinsemellan dessa strategier som olika viktiga. En strategi som sjuksköterskorna använde 

sig av vid smärtbedömningen var att observera hur patienten såg ut. Här ingick det att se 

till generella smärttecken hos patienterna som helhetsintryck, ansiktsuttryck samt 

kroppsrörelser. De kontrollerade även puls, pupillernas storlek och hudens tillstånd. Den 

andra strategin avsåg att sjuksköterskorna lyssnade till vad patienten uttryckte verbalt.  

Om patienten uttryckte att patienten själv hade ont eller behövde smärtlindring lyssnade 

sjuksköterskorna i studien på denna information. Som en tredje strategi förlitade sig 

sjuksköterskorna till sina tidigare yrkeserfarenheter kring smärta. Här såg de inte till den 

individuella patienten, utan utgick ifrån hur det brukade vara efter en viss typ av ingrepp 

och anestesi. En annan aspekt gällde att sjuksköterskan förväntade sig att patienten skulle 

ha smärta efter ett ingrepp och att den skulle vara som starkast en viss tid efter ingreppet. 

Även här förlitade sig sjuksköterskorna på sin yrkeserfarenhet (Kim et al., 2005).  

 

En annan del av smärtbedömningen i Kim et al. (2005) studie byggde på sjuksköterskornas 

erfarenhet genom att de skapade en form av patienttyp. Det kunde till exempel handla om 

patientens ålder och respons efter ingreppet. Utifrån sina erfarenheter av andra liknande 

patienttyper drog sjuksköterskorna vissa slutsatser om patientens smärta. Erfarenheten 

hade även lärt sjuksköterskor att lyssna på patienten när de beskrev sin smärta samt att 

göra en form av helhetsbedömning vad gällde kroppsspråk, ansiktsuttryck, rörelsemönster 

och vitalparametrar. 

 

Kunskap och erfarenhet 

För att kunna utöva sin roll som sjuksköterska på ett tillfredställande sätt var det viktigt att 

ha kunskap och särskilda färdigheter kring smärta och smärtbedömning (Mac Lellan, 

2003). Flera studier visade att patienter kanske har lidit av smärta i onödan och att det kan 

ha berott på bristande kompetens och färdigheter hos sjuksköterskorna. (Horbury et al., 

2005; Mac Lellan, 2003; Mrozek & Werner, 2001).  

 

Det visade sig i Horbury et al. (2005) att sjuksköterskor inte var medvetna om sina brister 

när det gällde att bedöma och lindra smärta. Sjukhuset hade erbjudit utbildning inom 

smärtbedömning, men uppslutningen hade varit låg. Detta trots att det framkom i studien 

att det fanns ett behov av utbildning hos sjuksköterskorna inom bedömning av smärta. 

Vissa sjuksköterskor hade till exempel svårt att acceptera patienters självskattade smärta. 

Istället för att se till individen och dennes särskilda smärtuttryck spelade aspekter som 

patientens ålder och ansiktsuttryck in när sjuksköterskan bedömde smärta och dos 

smärtlindrande läkemedel.  
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Ökad medvetenhet och kunskap hos sjuksköterskor minskade patienters lidande efter 

operation i Mac Lellan studie från 2003. En intervention på ett sjukhus på Irland visade att 

genom att lära ut och implementera en gemensam smärtpolicy till ett praktiskt 

handlingsprogram, minskade patienters akuta smärta efter kirurgingrepp med över sju 

procent på en VAS-skala. Interventionen utgick från basala smärtlindringsprinciper som 

framkommit genom forskning, men studien visade att det var viktigt att sjuksköterskor som 

arbetade med smärtbedömning och smärtlindring hade kunskap om dessa principer och 

kunde omsätta dem i praktiken (Mac Lellan, 2003).  

 

Inställning till och användning av smärtskattningsinstrument 

Hur ofta smärtskattningsinstrument användes och vilken tilltro sjuksköterskor satte till 

dessa varierade i Horbury et al. (2005) studie. Sjuksköterskor litade till exempel inte alltid 

på patienters självskattning av smärta som hade gjorts med hjälp av smärtskattnings-

instrument. I Layman Young et al. (2005) studie framgick det att inställningen till 

smärtskattningsinstrument bland sjuksköterskor innehöll både positiva och negativa 

meningar. Till de positiva aspekterna nämndes att vissa sjuksköterskor tyckte att de med 

hjälp av dessa instrument kunde utföra smärtbedömningen på ett effektivt, tillförlitligt och 

pålitligt sätt samt dokumentera smärtan mer precist. Smärtskattningsinstrument hjälpte 

även sjuksköterskorna att få en bild av patientens övergripande välbefinnande.  

 

Bland de negativa åsikterna om smärtskattningsinstrument uttrycktes att andra 

smärtbedömningsstrategier, som till exempel observation, fungerade bättre samt att 

instrumenten var subjektiva och oprecisa. Vissa av de tillfrågade sjuksköterskorna tyckte 

att instrumenten var oviktiga, ofördelaktiga och ledde till negativa resultat. Layman Young 

et al. (2005) visade att de som fått mest utbildning om själva smärtskattningsinstrumentet 

var mer positivt inställda till det. Däremot hade inte antal yrkesverksamma år och 

erfarenhet samma inverkan på inställningen till instrumentet.  

 

Bland patienter med långt gången cancer i Cohen et al. (2004) studie, visade det sig att 

smärtskattningsinstrument, i det här fallet en numerisk skala från ett till tio, inte var 

tillräckliga för att kunna ge en korrekt bild av patientens smärta.  Det var särskilt viktigt att 

fästa uppmärksamhet vid de patienter som skattade sin smärta lågt, med hjälp av 

smärtskattningsinstrument, medan de också hade andra svåra symptom från sin sjukdom.  

 

För patienter som saknade verbal förmåga, på grund av att de var medvetslösa, mekaniskt 

ventilerade eller sövda, visade sig smärtskattningsinstrumentet beteendeskalan BPS vara 

ett viktigt hjälpmedel för att kunna tolka smärtuttryck i Young et al. (2005) studie. 

Resultatet i studien visade att verktyget var fullvärdigt att använda vid bedömning av 

smärta. Samma studie visade dock att hemodynamiska parametrar inte ensamma kunde 

anses tillförlitliga vid smärtbedömning, då till exempel puls och blodtryck höjdes vid både 

smärtsam och icke smärtsam omvårdnad.  
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Kommunikation 

Kommunikation framkom som en viktig del när det gällde interaktionen mellan patienter 

och sjuksköterskor i samband med patienters smärtproblematik. Vaartio, Leino-Kilpi, 

Salanterä och Suominen (2006) betonade kommunikationens betydelse i en studie med 

syfte att definiera begreppet ”nursing advocacy”, samt beskriva vilka aktiviteter begreppet 

innefattar och hur det upplevs i samband med omvårdnad vid smärta. I dialoger mellan 

patient och sjuksköterska framhölls vikten av att patienten fick möjlighet att uttrycka sin 

smärta genom att till exempel bli tillfrågad om sina erfarenheter och behov, att bli lyssnad 

på samt att bli tagen på allvar. Likaså var det viktigt för patienter att få möjlighet att vara 

med och påverka den egna vården samt att det som bestämts i samråd med patienten ska 

kommuniceras till andra relevanta yrkesgrupper genom dokumentation eller konsultation 

(Vaartio et al., 2006).  

 

Sjuksköterskor var inte alltid medvetna om hur de kommunicerade med patienten, vilket 

visades i Boscart (2009) studie där syftet var att utvärdera effekten av ökad medvetenhet 

och kunskap om kommunikationen mellan sjuksköterskor och långtidssjuka patienter. 

Genom att sjuksköterskor i studien erbjöds en kortare utbildning inom dessa 

konversationsaspekter och interaktioner med patienter, ökade deras medvetenhet om hur de 

kunde påverka interaktionen i en mer positiv och patientfokuserad riktning. Resultatet 

visade även att sjuksköterskorna blev mer medvetna om vikten av sin roll i interaktionen 

med patienter. De ändrade också kommunikationen med patienter till att bli mer 

lösningsfokuserad och mindre problemorienterad. Andra effekter som förbättrades efter 

utbildningen var att patienten fick ett större ansvar och möjlighet till ökat deltagande i 

beslut som skulle fattas vid interaktionen. Patientens individualitet, initiativ och deltagande 

i interaktionen främjades också som en konsekvens av utbildningen och den ökade 

medvetenheten.   

 

Vid kontakt med patienter med långt gången cancer har det visat sig vara viktigt att fästa 

uppmärksamhet vid kommunikationens betydelse. Cohen et al. (2004) studie kom fram till 

att cancerpatienter kunde ha smärtsymptom utan att uttrycka dem och även att symptom 

som inte fanns uttrycktes. Det var bland annat kommunikationen mellan patient och 

vårdpersonal som spelade in på hur och om patienten uttryckte sina symptom. 

Symptomuttrycken varierade även beroende på vem som frågade, när patienten blev 

tillfrågad och vad som frågades. Patienters uppfattning hur vårdpersonal lyssnade till 

kvinnliga respektive manliga patienters smärtuttryck, skilde sig åt i Im et al. (2009) studie. 

Kvinnliga cancerpatienter uppgav att de inte kände sig lyssnade till och att deras smärta 

inte blev tagen på allvar av vårdgivare i samma utsträckning som manliga patienters 

smärta. 

   

Kommunikationen vid smärta visade sig vara särskilt svår mellan vårdgivare och olika 

etniska grupper med annat modersmål och kulturell bakgrund. Enligt Im et al. (2009) 

kunde dessa kommunikationssvårigheter bland annat handla om språkliga missförstånd 

eller svårighet att göra sig förstådd med hjälp av kroppsspråket för att få personalen att inse 

smärtans svårighetsgrad. I studien framkom även att trots att en patient upplevde att han 

verkligen behärskade engelska språket var det svårt att tala och helt förstå den engelska 

som användes vid de medicinska institutionerna.  
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När det gällde barn fanns det särskilda utmaningar gällande kommunikationen vid smärta 

för sjuksköterskan vilket framkom i Wennström och Berghs (2008) studie. Barn uttryckte 

sig många gånger genom att de kombinerade sina konkreta upplevelser med ett mer 

fantasifullt tänkande. Sjuksköterskan uppgift vid smärtbedömningen blev då att försöka 

förstå och skapa sig en uppfattning om barnets upplevelse utifrån den information som 

gavs. För att lyckas med det krävdes att det fanns gott om tid avsatt för att kommunicera 

med barnet samt att en ansiktsskala kunde underlätta kommunikationen vid samtalet för att 

upptäcka obehag mer än kanske endast smärta.  

 

Sjuksköterskans bakgrundsförståelse och självkännedom 

Att sjuksköterskans egen erfarenhet av smärta påverkade förmågan att tolka smärtuttryck, 

smärtbedöma och smärtlindra patienter indikerades i en studie av Mrozek och Werner 

(2001). Även om alla sjuksköterskor i studien tyckte att långvarig smärta skulle behandlas, 

visade det sig att det fanns ett flertal olika attityder och uppfattningar om meningen med 

smärta och om effektiva smärtlindringsmetoder. Över hälften av sjuksköterskorna tyckte 

att patienterna skulle vara smärtfria. När de sen skulle definiera vad smärtfri innebar 

framkom det att smärtfri kunde betyda olika saker för olika sjuksköterskor. Vissa 

sjuksköterskor ansåg till exempel att smärtfri betydde att kunna utföra aktiviteter i dagliga 

livet eller känna sig väl till mods. Ett fåtal sjuksköterskor ansåg att smärtfri innebar att inte 

känna smärta. Majoriteten av sjuksköterskorna rapporterade även att deras egen erfarenhet 

av smärta hade gjort dem mer känsliga för andras. Studien poängterade vikten av att 

sjuksköterskor förstår sina egna attityder till och erfarenhet av smärta för att effektivt 

kunna bedöma och behandla andras smärta.     

 

När sjuksköterskor i en studie av Hazelett et al. (2002) smärtbedömde samt administrerade 

morfin till två olika patienter, med olika socialt accepterat beteende vid skadetillfället, 

visade sig skillnaderna vara små med hänsyn till hur de behandlade patienterna. Med 

socialt accepterat beteende avsågs i studien skada i samband med att spela fotboll. Ett 

mindre socialt accepterat beteende var skada i samband med att ha kört bil i berusat 

tillstånd. Trots de olika socialt accepterade beteendena bakom orsakerna till skadan fanns 

det inga markanta skillnader mellan hur sjuksköterskorna tolkade deras smärtuttryck och 

bedömde deras smärta. Den enda skillnaden som kunde uppvisas gällde när den andra 

dosen morfin skulle administreras, då den första dosen hade visat sig vara otillräcklig. I det 

fallet spelade det sociala beteendet in, där majoriteten av sjuksköterskorna gav en högre 

andra morfindos till patienten med ett socialt accepterat beteende. Färre sjuksköterskor 

valde dock att höja den andra dosen till patienten med mindre socialt accepterat beteende 

(Hazelett et al., 2002).  

 

Sjuksköterskans och annan vårdpersonals egen uppfattning påverkade hur olika patienters 

smärtuttryck tolkades relaterat till patientens ansiktsuttryck, ålder, kön och etnicitet 

(Horbury et al., 2005; Riva, Sacci, Montali & Frigerio, 2011; Stutts, Hirsh, George & 

Robinson, 2010). Horbury et al. (2005) studie visade på hur sjuksköterskornas uppfattning 

om patienters ansiktsuttryck och ålder resulterade i att de frångick patienters självskattade 

smärta, som gjorts med smärtskattningsinstrument.  
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I en annan studie fokuserades det också på hur ålder och ansiktsuttryck, men även hur kön 

och etnicitet spelade in vid smärtbedömningen (Stutts et al., 2010). Studenter inom hälso- 

och sjukvårdsområdet ansåg vid tolkning av ansiktsuttryck hos virtuella patienter, att 

kvinnor hade mer smärta än män, de med starkt smärtuttryck hade mer smärta än de med 

svagt smärtuttryck, afroamerikaner ansågs mer smärtpåverkade än kaukasier och äldre 

ansågs ha mer smärta än yngre (Stutts et al., 2010). En annan studie visade att studenter 

tolkade och bedömde smärtuttryck hos män snabbare och mer korrekt, medan smärtuttryck 

hos kvinnor förväxlades i högre utsträckning med andra negativa känslouttryck som ilska 

och avsky (Riva et al., 2011).  

 

Harper, Ersser och Gobbi (2007) påpekade att kulturen och situationen som rådde inom en 

sjuksköterskegrupp även påverkade sjuksköterskans tolkning och bedömning av 

smärtuttryck. I studien visades hur militärsjuksköterskor bedömde att det var viktigt att 

lyssna och tro på patienten, att till viss del använda sin intuition vid smärtbedömning, sin 

tidigare yrkeserfarenhet och kliniska observationer vid bedömning av postoperativ smärta. 

Sättet att bedöma på innehöll subjektiva inslag, men medförde inte några problem så länge 

som patientens självskattning och sjuksköterskans bedömning stämde överens. Där 

upplevelserna inte stämde överens på grund av att sjuksköterskan inte frågade och/eller 

lyssnade till patientens självskattning kunde sjuksköterskan sägas ha gått ifrån det som 

ansågs kulturellt accepterat och vedertaget, nämligen att alltid lyssna på patienten, inom 

smärtbedömningar. För att rättfärdiga varför upplevelserna och bedömningen av smärta 

skilde sig åt, menade de deltagande sjuksköterskorna i Harper et al. (2007) att dessa 

smärtbedömningar var mer komplicerade. Därför var det nödvändigt att använda sig av 

sunt förnuft, kunskap och erfarenhet, vilket då fick gå före patientens egen rapporterade 

smärtupplevelse. Ofta upplevde sjuksköterskorna att patienterna underrapporterade smärta 

som en konsekvens av den militära kulturen där ett stoiskt smärtuttryck ansågs mer 

accepterat än något annat. Bland sjuksköterskor i Hazeletts (2002) studie visade det sig 

sjuksköterskor bedömde samma patienters smärta på olika sätt. De sjuksköterskor som 

hade arbetat på medicin-, kirurg- eller akutavdelningar längst, var mer benägna att bedöma 

patienters smärta som lägre, jämfört med hur deras mer nyanställda kollegor bedömde 

patienternas smärtnivå.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att beskriva smärtuttryck och kartlägga faktorer som inverkar vid 

sjuksköterskans bedömning och tolkning av smärtuttryck. Metoden som valdes var en 

litteraturöversikt. Enligt Forsberg och Wengström (2008) lämpar sig denna metod väl för 

att beskriva och sammanställa tidigare forskningsresultat inom ett område. Författarna 

ansåg att ansatsen lämpade sig för studien som genomfördes. En systematisk 

litteraturstudie, som Forsberg och Wengström (2008) beskriver som mer omfattande och 

med mer ingående analys, skulle med fördel kunna genomföras för att beskriva ämnet mera 

grundligt, men då författarna hade en begränsad tidsram att förhålla sig till valdes denna 

ansats bort.  

 

I enlighet med vad Forsberg och Wengström (2008) anser användes flera databaser för att 

söka efter forskningsartiklar. Databaserna PubMed och Cinahl gav ett bra utfall av 

intressanta artiklar som var relevanta för studien. Databasen SweMed tillförde inga fler 

artiklar och användes därför inte som databas i denna studie. MeSH-termer respektive 

Cinahl Headings som användes vid sökningar i databaserna var pain, expression, nursing 

och assessment. Sökorden kombinerades och prövades med bra resultat varför författarna 

ansåg att de var relevanta för att besvara studiens syfte. Sökordet Measurement lades till 

som sökord, men då det inte adderade något till sökningsresultatet användes inte detta. 

Alternativa sökord kunde kanske ha lett till ett annat sökresultat av artiklar.  

 

En stor del av de artiklar som valdes ut för att studeras närmare påträffades både i PubMed 

och i Cinahl, vilket tyder på att sökningarna som gjordes väl kartlade forskning inom 

området. Ett stort antal av artiklarna som framkom i databassökningarna var så kallade 

reviews. Ett flertal reviews studerades av författarna. Dessa artiklar var en källa till 

ytterligare kunskap om ämnet, och användes som källor i bakgrunden och 

resultatdiskussionen men gav även uppslag till ytterligare relevanta forskningsstudier. 

Manuella sökningar genomfördes med hjälp av referenslistor och närbesläktade artiklar, 

vilket är i enlighet med vad Forsberg och Wengström (2008) förespråkar. De manuella 

sökningarna ledde till ett flertal relevanta forskningsartiklar. Detta kan ha påverkat 

resultatet i en viss riktning, vilket i så fall inte skedde avsiktligt. En svaghet med studien 

kan ha varit den stora andelen artiklar som framkom via manuella sökningar och som 

därmed kan ha påverkat studiens reliabilitet. Fler eller andra sökord skulle kunna ha givit 

ett ökat antal relevanta forskningsartiklar och minskat andelen artiklar via manuell 

sökning.    

 

Vid sökning av forskningsartiklar gjordes ett visst urval för att garantera att 

sökningsresultatet var av relevans för studien. Urvalet gjordes utifrån fyra kriterier. Som 

första kriterium valdes att artiklarna skulle vara publicerade på engelska. Engelska var det 

språk författarna behärskade förutom svenska, och det språk som det mesta vetenskapliga 

materialet är skrivet på enligt Östlundh (2006). Däremot gjordes ingen begränsning när det 

gällde var forskningsstudien hade utförts för att vara säkra på att inga relevanta artiklar 

förbisågs. Som ett andra kriterium valdes artiklar som publicerats de senaste tio åren. 

Tidsbegränsningen fastställdes för att författarna ville ha tillgång till den senaste tidens 

forskning inom området, och precis som Östlundh (2006) påpekar ska vetenskapligt 

material ses som en färskvara. Det tredje kriteriet var att artiklarna skulle vara presenterade 

i databasen Cinahl i form av abstracts. De artiklar som inte hade abstracts i databasen 
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valdes bort av författarna med hänsyn till den tidsram som stod till förfogande för att 

färdigställa studien. Relevanta artiklar i Cinahl kan därför ha förbisetts av författarna, 

vilket kan ha påverkat resultatet. 

 

Vidare krävdes att artiklarna skulle vara vetenskapliga och av god kvalitet. För att 

garantera en vetenskaplig kvalitet krävdes, i enlighet med Forsberg och Wengström 

(2008), att de skulle vara granskade innan de publicerades (peer reviewed) och vara 

orginalartikel. Denna avgränsning användes i databasen Cinahl. För att i möjligaste mån 

säkerställa att artiklarna från PubMed höll en vetenskaplig kvalitet kontrollerades att 

artiklarna hade publicerats i tidskrifter som var peer reviewed, vilket talade för att 

artiklarna var peer reviewed enligt Östlundh (2006).  

 

Efter genomgång av forskning som framkommit i sökningen fortsatte bearbetning av 

relevanta artiklar manuellt. Författarna gick då igenom artiklarna för att se om artiklarna 

svarade på denna studies syfte, vilken metod som användes, sidoantal, uppbyggnad samt 

resultat. Efter denna bearbetning visade sig 18 artiklar vara relevanta för studien. Artiklar 

som inkluderades i studien kvalitetsgranskades mer ingående vilket ligger i linje med vad 

Friberg (2006) rekommenderar. Som underlag för att göra en mer djuplodande 

kvalitetsgranskning användes Berg, Dencker och Skärsäters (1999) samt Willman, Stoltz 

och Bahtsevani (2006) modifierade bedömningsunderlag. Med hjälp av 

bedömningsunderlaget kontrollerade författarna vilken metod forskarna hade använt samt 

artiklarnas kvalitet. Kvaliteten på artiklarna kunde klassificeras enligt I till III varav de 

flesta artiklar ansågs hålla en kvalitet i enlighet med klass II. Författarna upplevde det som 

svårt att avgöra vilken kvalitetsgradering artiklarna kunde anses ha och vissa studier 

kanske skulle ha kvalitetsbedömts annorlunda av mer erfarna forskare.  

 

I studien har både kvalitativa och kvantitativa forskningsartiklar inkluderats för att på ett så 

grundligt sätt som möjligt undersöka och redovisa för forskning som genomförts inom 

området. En forskningsöversikt bör enligt Forsberg och Wengström (2008) innehålla 

forskningsresultat från både kvalitativa och kvantitativa studier. Författarna anser att det 

har bidragit till ett mer nyanserat resultat.  

 

Författarna har under hela studiens process genomfört arbetet tillsammans. Alla artiklar 

lästes av båda författarna individuellt medan bearbetning av artiklarna skedde gemensamt. 

Forsberg och Wengström (2008) samt Helgesson (2006) framhåller vikten av att ha ett 

kritiskt och objektivt förhållningssätt under arbetet, vilket har underlättats av att författarna 

tillsammans genomförde studien. 
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Resultatdiskussion 

 

Smärtans olika uttryck 

 

Att lyssna till det verbala smärtuttrycket hos patienter var i resultatet en viktig grundsten 

vid bedömning av smärta (Kim et al., 2005). Om en patient kan uttrycka sig verbalt bör det 

tas på allvar och tjäna som utgångspunkt vid smärtbedömningen, vilket ligger i linje med 

McCafferys definition från 1968 som flera studier hänvisade till (Arif-Rahu & Grap, 2010; 

Cox, 2010; Herr et al., 2006; Horbury et al., 2005; Miller & Newton, 2006; Pasero & 

McCaffery, 2001; Wennström & Bergh, 2008). I likhet med McCaffery anser författarna 

att det verbala självskattade smärtuttrycket är så nära en utomstående kommer en persons 

självupplevda smärta.  

 

Resultatet visade att icke-verbala smärtuttryck kunde variera hos den enskilde individen 

och mellan olika patientgrupper (Briggs, 2008, 2010; Dubois et al., 2008; Harper, 2006; 

Kim et al., 2005; Stutts et al., 2010; Wennström & Bergh, 2008; Young et al., 2006; 

Zwakhalen et al., 2003). Patienter som enbart kan kommunicera sin smärta med icke-

verbala uttryck blir väldigt sårbara, då dessa uttryck ofta är svårare att tolka än ett verbalt 

smärtuttryck. Smärtskattningsinstrument kan här fylla en viktig funktion för att kunna göra 

deras smärtupplevelse bedömningsbar. McLafferty och Farley (2008) menade att 

smärtskattningsinstrument måste anpassas till den individuella patientens funktionella och 

intellektuella kapacitet samt medvetandegrad. 

 

Smärtuttrycket kunde påverkas av många faktorer. Resultatet visade att kultur hade 

inflytande på en patients smärtuttryck (Cohen et al., 2004; Im et al., 2009; Finley et al., 

2009; Narayan, 2010). Inom vissa kulturer värderades till exempel ett stoiskt (lugnt och 

behärskat) förhållningssätt medan andra kulturer accepterade ett mer explicit (uttryckt, 

tydliggjort och öppet) agerande (Harper, 2006; Narayan, 2010). Redan som små barn lärde 

sig individer vilka smärtuttryck som ansågs mer accepterade genom att se till hur andra 

personer i barnets omgivning reagerade (Briggs, 2008; Finley et al., 2009; Narayan, 2010). 

Etnicitet och religon var två andra faktorer som hade inverkan vid uttryck av smärta 

(Cohen et al., 2004; Finley et al., 2009; Im et al., 2009). Det är viktigt att inte skapa allt för 

generella och stereotypa bilder av hur till exempel olika kulturella, etniska och religösa 

grupper uttrycker sin smärta, utan att i första hand se till individuella likheter och 

skillnader. En individs smärtuttryck påverkas under hela livet och, även om det är viktigt 

att besitta en förkunskap om en viss patientgrupp inom en aktuell avdelning, bör fokus 

alltid ligga på individen. Ett patientcentrerat perspektiv ökar möjligheterna till att erbjuda 

patienter tillräcklig smärtlindring och god smärtvård.  

 

Även meningen med smärtan, situationen som smärtan uppstod inom, förväntningar samt 

tänkbara konsekvenser spelade in på hur en individ valde att uttrycka smärtan, till exempel 

inom det militära eller hos cancersjuka patienter (Briggs, 2010; Cohen, 2004; Harper, 

2006; Im, 2009). Barnafödande är en sådan situation som författarna till föreliggande 

studie kan relatera till, där smärtan en födande kvinna upplever ställs i relation till den 

positiva konsekvensen av smärtan som är att ett barn föds. 
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Könstillhörighet visade sig vara en annan faktor som påverkade smärtuttrycket. Im et al. 

(2009) beskrev hur kvinnor trodde att de förväntades ha högre smärttolerans än män samt 

att de inte blev lyssnade till i samma utsträckning som män. Miller och Newton (2006) 

däremot visade att kvinnor hade lägre smärttröskel och smärttolerans än män samt att 

kvinnor skattade smärta högre. Vidare framkom i Miller och Newtons (2006) studie att 

kvinnor hade bättre urskiljningsförmåga av smärta jämfört med män och generellt hade 

lättare att diskutera sin smärta. En förklaring till detta fenomen kunde vara skillnader i 

socialiseringen mellan hur kvinnor och män förväntades vara. Redan under uppväxten 

uppmuntrades män till att agera stoiskt och inte visa sina känslor. Kvinnorna däremot lärde 

sig tidigt att det var socialt accepterat att uttrycka och verbalisera sin smärta (Miller och 

Newton, 2006). Upplevelsen hos kvinnorna att inte bli tagna på allvar bekräftades i Riva et 

al. (2011) studie, där det visade sig att respondenterna i studien reagerade långsammare 

och mindre omsorgsfullt vid bedömning av kvinnors smärtuttryck. Sjukvårdspersonal 

visade sig också uppleva att kvinnor hade mer ont än män vid exponering av samma typ av 

smärtuttryck (Hirsh et al., 2011; Stutts et al., 2010). Trots detta var känslan hos kvinnor i 

Im et al. (2009) att män togs mer på allvar och fick mer aktionsinriktad smärtbehandling än 

kvinnor. Det är anmärkningsvärt att kvinnor upplevdes ha mer ont och ansågs bättre på att 

verbalisera och precisera sin smärta, men att omgivningen trots detta reagerade 

långsammare på kvinnors uttryck av smärta. Därmed riskerar kvinnor att inte få tillräcklig 

smärtlindring och samma vård som män, vilket även diskuterades i Riva et al. (2011).  

 

Resultatet visade att smärtskattningsinstrument kunde underlätta för patienter att uttrycka 

sin smärta och sina övriga behov (Layman Young et al., 2005; Mrozek & Werner, 2001). 

Smärtskattningsinstrument kunde hjälpa patienten att hitta specifika uttryck för sin smärta 

som även sjuksköterskan kunde förstå och relatera till i sin kliniska bedömning. Det kan 

även vara av värde att välja flera smärtskattningsinstrument för att ha möjligheten att 

smärtbedöma patienter på ett så utförligt sätt som möjligt (McLafferty & Farley, 2008). 

Patienten måste dock förstå hur smärtskattningsinstrumentet fungerar för att kunna 

använda det som hjälpmedel till att uttrycka sin smärta. En risk med att använda 

smärtskattningsinstrument kan vara att patientens individuella uttryck för smärta 

försvinner, till förmån för ett redan angivet uttryck på ett smärtskattningsinstrument. 

Smärtskattningsinstrument bör därför användas som komplement till patientens eget 

verbala och/eller icke-verbala smärtuttryck.   

 

Sjuksköterskans bedömning och tolkning av smärtuttryck 

 

Bedömning och tolkning 

McCaffery och Ferrell (1997) har kommit fram till att självskattad smärta var den mest 

tillförlitliga faktorn om smärtintensitet att ta hänsyn till i samband med smärtbedömning. 

Patientens självskattade smärta ansågs alltid vara mer tillförlitlig än observation av 

patientens beteende, vitala tecken, sjuksköterskan åsikt eller anhörigas smärtskattning 

(Pasero & McCaffery, 2001; Young et al., 2006). I Kim et al. (2005) studie var patientens 

självskattade smärta och observation lika viktiga. Det fanns ingen enhetlig 

smärtbedömningsstrategi som följdes av alla sjuksköterskor, utan olika strategier var olika 

viktiga för sjuksköterskorna. Avsaknad av en enhetlig smärtbedömningsstrategi medför en 

risk att patienten blir smärtbedömd på ett mer godtyckligt sätt. En gemensam strategi, där 

alla bedömer utifrån samma grund, gör smärtbedömningen mer objektiv, tillförlitlig, 

mätbar, jämförbar, dokumenterbar samt lättare att överrapportera till kollegor och andra 

yrkesgrupper för patienten.   
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Andra studier visade hur viktigt det var att sjuksköterskan var medveten om att 

smärtuttryck var individuella. Resultatet indikerade att särskild kunskap krävdes om 

patientgrupper som hade svårt att uttrycka sig, och om hur dessa patienter brukade 

kommunicera utan smärta, för att förstå skillnaden i kommunikation vid smärta 

(Wennström & Bergh, 2008; Zwakhalen et al., 2003). Det var även viktigt för 

sjuksköterskor att besitta kunskap om att faktorer, som kultur, etnicitet och situationen som 

råder, påverkar smärtuttrycket (Cohen et al., 2004; Harper, 2006; Im et al., 2009). Det kan 

dock finnas en fara i att skapa förutbestämda stereotyper, baserade på erfarenhet, vid 

smärtbedömningar som i Kim et al. (2005) studie. Risken finns att det individuella 

smärtuttrycket hos patienter förbises till förmån för en mer generaliserad bedömning. 

Förkunskap kan utgöra ett komplement för att underlätta tolkningen av smärtuttryck, men 

bör inte användas för att generalisera. Det är viktigt att vara medveten om smärtuttryckets 

komplexitet och att alltid se till individen i första hand.     

 

Kunskap och erfarenhet 

Bristande kunskap och färdigheter om smärtuttryck och smärtbedömningar har visat sig ge 

upphov till onödigt lidande för patienter (Mrozek & Werner, 2001; Mac Lellan, 2003). En 

viktig kunskap var att smärtbedömning alltid bör utgå från patientens egen upplevelse och 

skattning av smärta (McCaffery & Ferrell, 1997). Studier har dock visat att 

sjukvårdspersonal inte alltid hade kunskap om eller efterföljde detta, utan att ett flertal 

andra faktorer hade betydelse vid bedömning av smärta (Horbury et al., 2005; Stutts et al., 

2010).  

 

I Stutts et al. (2010) diskuterades att det kunde vara bra att redan under utbildning av 

framtida sjukvårdspersonal försöka identifiera och särskilt utbilda de studenter som 

tenderade att låta andra faktorer som till exempel etnicitet, kön eller ansiktsutryck inverka 

vid bedömning av smärtuttryck. Utbildning om smärtbedömning och ökad medvetenhet 

om faktorer som inverkar på tolkningen av smärtuttryck, kan nog förändra dessa studenters 

inställning. Problemet är antagligen inte avgränsat till enskilda individer, utan det är nog 

många människor som omedvetet lägger in egna värderingar eller låter rutiner och vana 

inverka vid smärtbedömningar som till exempel i Horbury (2005) studie. Det stora flertalet 

sjuksköterskor och annan personal behöver säkert också fördjupa sin kunskap och 

påminnas om vikten av att ha ett professionellt förhållningssätt vid smärtbedömningar med 

så få subjektiva inslag som möjligt vid tolkning och bedömning. Smärta har dessutom visat 

sig vara en vetenskap som utvecklas snabbt och nya rön kommer ständigt fram som bör tas 

i beaktning i det kliniska arbetet (McCaffery & Ferrell, 1997). I Mac Lellan (2003) studie 

visades hur ökad kunskap och en gemensam sjuksköterskeledd handlingsplan för 

sjuksköterskor vid smärtbedömning och smärtlindring minskade patienters självskattade 

smärta.  

 

Sjuksköterskans kunskap och erfarenhet visade sig vara viktig vid användning av 

smärtskattningsinstrument i samband med smärtbedömningar där de med mest kunskap 

och utbildning om instrumentet var de som var mest positivt inställda till det (Layman 

Young et al., 2005). Viktiga aspekter för ett smärtskattningsinstruments effektivitet var 

sjuksköterskans kunskap om instrumentet, förmågan att förklara hur det fungerade, 

patientens förståelse av instrumentet, sjuksköterskans förmåga att tolka resultatet, tydlig 

dokumentation och utvärdering av skattningsresultatet (McLafferty & Farley, 2008). 

Samtidigt framhölls att smärtskattningsinstrument bara utgör en del i helhetsbedömningen 

av patientens smärtproblematik.  
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Kommunikation 

Effektiv och sensibel kommunikation kan vara avgörande för att hjälpa patienter att 

uttrycka sin smärta (Briggs, 2003; Cohen et al., 2004; Matthias et al., 2010; Vaartio et al., 

2006). Boscart (2009) studie visade på vikten av att fästa uppmärksamhet vid hur 

kommunikationen mellan patient och sjuksköterska fungerade och hur den kunde 

förbättras. Det finns förmodligen en risk, i sin yrkesutövning som sjuksköterska, att falla in 

i invanda mönster och rutinartade sätt att kommunicera. Därför kan det vara bra att lyfta 

kommunikationens betydelse för att medvetandegöra hur den kan förändras, förbättras och 

individanpassas vid smärtbedömningar.  

 

Kulturella och etniska aspekter påverkade patientens smärtuttryck, men också 

sjuksköterskans smärtbedömning. Etniska minoritetsgrupper visade sig löpa större risk än 

andra att inte få adekvat smärtlindring, vilket till viss del kunde bero på 

kommunikationssvårigheter (Im et al., 2009; Narayan, 2010). Individer som tillhörde olika 

etniska och/eller kulturella grupper kunde ha svårare att uttrycka sin smärta, verbalt och 

icke-verbalt, på ett sätt som gjorde att sjukvårdspersonalen förstod smärtans 

svårighetsgrad. Det kunde dels bero på kulturella aspekter, men det kunde också handla om 

rent språkliga svårigheter. Användning av tolk, när sjuksköterska och patient inte talade 

samma språk, behövde inte alltid innebära att kommunikationen blev tydlig. Alla ord var 

inte direkt översättbara till andra språk vilket var ett hinder för full förståelse för varandra 

(Narayan, 2010). Även när sjuksköterskan och patienten talade samma språk visade det sig 

att de ibland definierade och uppfattade ord på olika sätt, vilket komplicerade deras 

kommunikation (Im et al., 2009; Narayan, 2010). Det är därför en särskild utmaning för 

sjuksköterskan vid smärtbedömningar att förstå, tolka och uppfatta smärtuttryck hos 

patienter som kommer från en annan kultur än hon själv och/eller som har ett annat 

modersmål.  

 

Sjuksköterskans bakgrundsförståelse och självkännedom  

Resultatet visade att sjuksköterskors attityder och uppfattningar om smärta skiljer sig åt 

liksom att olika faktorer såsom kön, ålder och etnicitet påverkar vid tolkning av individers 

smärtuttyck (Mrozek & Werner, 2001; Stutts et al., 2010; Hirsh et al. 2011). 

Sjuksköterskans egna upplevelser och kultur har visat sig ha betydelse för  hur 

sjuksköterskor bemöter och smärtbedömer patienter. Alla sjuksköterskor har påverkats av 

den egna unika kulturella gruppens perspektiv och har lärt sig sedan barndomen, som ett 

led i sin socialiseringsprocess, vad som ansågs vara ett normalt och accepterat sätt att 

respondera på smärta (Briggs, 2008, 2010;). Sjuksköterskor har visat sig behöva vara 

medvetna om dessa mönster och ha förståelse för hur de påverkar den egna uppfattningen 

om och upplevelsen av smärta samt hur de i sig kan påverka hur öppet och sanningsenligt 

patienten uttrycker sin smärta (Briggs, 2008, 2010; Im et al., 2009; Narayan, 2010).  

 

Studier har visat att sjuksköterskor vid tolkning av smärtuttryck påverkas av 

sammanhanget de arbetar i. Sjuksköterskor på akuten verkade till exempel mer skeptiska 

till patienters självrapporterade smärta än till exempel intensivvårdssjuksköterskor 

(Hazelett et al., 2002). Anledningen till detta kunde vara att sjuksköterskor på akuten 

oftare, än sjuksköterskor på till exempel en intensivvårdsavdelning, mötte patienter som 

simulerade smärta för att erhålla vissa smärtlindrande substanser. Risken finns naturligtvis 

att någon med beroendeproblematik får smärtstillande läkemedel trots att de inte har 

smärta. Enligt Pasero och McCaffery (2001) måste dock den risken vägas mot risken att 

undvika att hjälpa någon som har smärta. I Harper (2007) studie visades att 

militärsjuksköterskor ansåg det nödvändigt att använda sig av sunt förnuft, kunskap och 
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erfarenhet vid smärtbedömningar, vilket kunde gå före patientens egen rapporterade 

smärtupplevelse. 
 

Det är inte nödvändigt att sjuksköterskor uppfattar och bemöter smärta på precis samma 

sätt. I enlighet med Briggs (2008, 2010) är det viktiga att sjuksköterskor är medvetna om 

hur påverkade alla människor är av sin egen bakgrund och sina egna erfarenheter. 

Sjuksköterskans insikt och medvetenhet om sin egen bakgrund kan minska risken för att 

låta sig påverkas vid tolkning av smärtuttryck, av för sammanhanget ovidkommande 

faktorer som till exempel egen moral, patientens kön, etnicitet och ålder. I förlängningen 

innebär en ökad bakgrundsförståelse och självkännedom att risken för negativ inverkan på 

smärtbedömningen av patienten kan undvikas.  

 

Slutsats 

Patienters upplevelse av smärta och smärtuttryck är subjektivt och individuellt. Att tolka 

smärtuttryck är en svår och komplex uppgift, där sjuksköterskan har en viktig roll att fylla 

när det gäller objektiv smärtbedömning och tolkning av patienters smärtuttryck. Det finns 

flera olika aspekter som spelar in på hur en individ uttrycker sin upplevda smärta, bland 

annat verbal förmåga, medvetandegrad, kultur, etnicitet, kön, kommunikationen med 

vårdpersonal och sammanhanget smärtan uttrycktes i.  

 

Sjuksköterskor kan skapa stereotypa bilder och ha förutbestämda uppfattningar om 

patientgrupper. Det kan vara till fördel att besitta kunskap om patientgrupper utifrån deras 

specifika behov och uttryckssätt, där kunskapen bör ses som ett komplement vid 

sjuksköterskans bedömning av smärta. Det viktigaste är i första hand att se till den enskilda 

individen.  

 

Sjuksköterskans uppfattning och tolkning av smärtuttryck påverkas av den egna 

bakgrunden, sammanhanget som smärtbedömningar görs inom samt kunskap och 

erfarenhet. Sjuksköterskans kunskap om individen och vad som påverkar smärtuttryck, 

samt sjuksköterskans insikt om hur den egna bakgrunden och sammanhanget påverkar 

tolkningen av smärtuttryck var faktorer som hade inverkan vid smärtbedömning.  

 

Förslag på fortsatta studier 

Framtida forskning bör syfta till att öka kunskapen om smärtuttryckets komplexitet, samt 

kring faktorer som påverkar en individs smärtuttryck. Vidare bör faktorer som inverkar på 

sjuksköterskans bedömning och tolkning av en patients smärtuttryck studeras och 

medvetandegöras närmare för sjuksköterskor och annan vårdpersonal som har kontakt med 

smärtpåverkade patienter. Ytterligare forskning inom området bör även syfta till att skapa 

hjälpmedel för att komplettera och förbättra smärtskattningsinstrument som används idag 

för att kunna erbjuda patienter bästa tänkbara objektiva och individuella vård i samband 

med smärta och smärtlindring. Smärtuttrycket och smärtbedömningens komplexitet bör 

även belysas i sjuksköterskeprogrammet med syfte att öka insikten hos framtida 

sjuksköterskor inför deras kommande bedömning och tolkning av patienters smärtuttryck.  
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Tabell 1. Bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån  Berg, Dencker och 

Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006). 

 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

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

delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 

patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled trial ( 

CCT) är prospektiv och innebär jämförelse mellan 

kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper. Är 

inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Adekvata statistiska 

metoder. 

 

 

* 

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

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men utan 

relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagre och adekvata statistiska 

metoder. 

 

* 

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

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 

material som relateras till något som redan har inträffat, 

exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder.  

 

* 

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

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning där 

avsikten är att studera fenomen eller tolka mening, 

upplevelser och erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avvsikten kan också vara att utveckla 

begrepp och begreppsmässiga strukturer (teorier och 

modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för 

otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

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

                                                             Bilaga I (1/1) 



 

Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

 

Boscart, 

V.M. 

2009 

Canada 

 

 

 

 

 

A communication 

intervention for nursing 

staff in chronic care 

Att utvärdera effekten av en 

fokuserad och kortare 

utbildning för att förbättra 

kvaliteten av den verbala 

interaktionen mellan 

långtidssjuka patienter och 

sjuksköterskor.  

En komparativt kvalitativ 

studie genomfördes på 

patienter och sjuksköterskor 

Två ljudinspelningar 

genomfördes. 

Sjuksköterskorna fick även ta 

del av ett teoretiskt underlag 

med syfte att skapa en mer 

positiv, samarbetsorienterad 

och lösningsfokuserad 

interaktion med patienter. 

    

n=27 (3) + 

21 (3) 

En fokuserad och kortare utbildning, Solution-Focused 

Brief-Therapy [SFBT], kunde förbättra kvaliteten av 

den verbala interaktionen mellan patient och 

sjuksköterska. Studien visade att ett kortare 

utbildningsprogram kunde höja medvetandegraden hos 

sjuksköterskan och gav en positivare inställning till 

interaktionen mellan patient och sjuksköterska som hade 

en kvarstående effekt. 

 

K 

I 

Cohen, M.Z., 

Williams, L., 

Knight, P., 

Snider, J., 

Hanzik, K., 

& Fisch, M.J. 

2004 

USA 

 

Symtom masquerade: 

understanding the meaning 

of symtoms 

Att beskriva patienters 

erfarenhet av symptom som 

de ger uttryck för istället för 

att uttrycka smärta. 

Kvalitativ studie och 

intervjuer genomfördes 

enskilt av tio cancersjuka 

patienter och deras 

respektive vårdgivare (tio 

respondenter) inom en 

palliativ vårdenhet. 

Fenomenologisk analys 

genomfördes. 

 

n=20 (7) Studien visade på att patienter kunde välja att inte skatta 

sin upplevda smärta för att inte behöva ta 

smärtlindrande läkemedel på grund av bieffekter som 

påverkade deras funktions- och medvetandegrad. Det 

framkom att relation, kontext och miljö kunde påverka 

vilka symptom som rapporterades vid en smärtskattning 

och det var viktigt att reagera om patienter skattade sin 

smärta lågt medan diverse andra symptom skattades 

som svåra.   

 

K 

II 

                                                             Bilaga II (1/8) 

 

Matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier utarbetad efter Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006). 

 



 

 
Dubois, A., 

Bringuier, S., 

Capdevilla, 

X. & Pry, R. 

2008 

Frankrike 

Vocal and verbal 

expression of postoperative 

pain in preschoolers 

Att undersöka utvecklingen 

och konstruktionen av vokala 

och verbala uttryck vid 

postoperativ smärta hos 

förskolebarn, yngre än sju år, 

med begränsade språkliga 

förmågor. Syftet var också 

att se hur sammanhanget 

påverkade deras uttryck. 

Barn, ett till sex år, 

observerades och 

videoinspelades före och 

efter operation under sin 

minst två dagar långa 

sjukhusvistelse. Två 

oberoende bedömare såg 

videobanden och bedömde 

barnens uttryck enligt en lista 

med vokala och verbala 

uttryck som baserades på 

tidigare studier. 

 

n=47 (0) Barns vokala och verbala smärtuttryck skiljde sig åt  

beroende på deras ålder. Barn under två år använde inga 

verbala uttryck för smärta. Från två till fem års ålder 

förändrades uttrycken och fler ljud och verbala uttryck 

tillkom. Efter fem år blir smärtuttrycket ofta mer diskret 

och verbalt.   

K 

II 

Harper, P. 

2006 

England 
 

 

 

 

 

 

No pain, no gain: pain 

behaviour in the armed 

forces 

Att utvärdera relationen 

mellan “stor och stark-

imagen” och ”no pain, no 

gain-filosofin” inom det 

militära.   

Etnografisk studie 

genomfördes med 

observationer samt intervjuer 

individuellt och i grupp 

under ett träningsläger. 

n=8 (0) Smärtan som rapporterades var inom  

ramen för vad som kunde ses som acceptabelt för den 

militära kulturen. Det framgick även att psykisk smärta 

inte var lika accepterad som fysisk smärta, och ofta 

refererad till som overklig. Stor och stark-imagen 

identifierades.  

 

Smärta visade sig vara kulturbunden och beroende av 

sitt sammanhang. Smärtuttryck påverkades av ålder, 

kön, kultur och miljö. 

  

K 

II 

Harper, P., 

Ersser, S., & 

Gobbi, M. 

2007 

England 

 

How military nurses 

rationalize their 

postoperative pain 

assessment decisions 

Att undersöka hur 

sjuksköterskor inom armén 

bedömde postoperativ smärta 

och framförallt i de fall då 

sjuksköterskans 

smärtskattning skilde sig från 

patientens självskattning. 

 

Etnografisk studie med 

semistrukturerade kvalitativa 

intervjuer genomfördes 

individuellt och spelades in 

under fyra månader med 

öppna frågor till grund.  

n=29 (0) Kulturen och situationen som rådde påverkade 

sjuksköterskornas tolkning och bedömning av 

postoperativ smärta. Sjuksköterskornas bedömning 

stämde inte alltid överens med patienternas 

självskattade smärta. Sjuksköterskorna rättfärdigade det 

med, en enligt gruppen, accepterad förklaring där de 

förlitade sig till förnuft, kunskap och erfarenhet. 

  

K 

II 



 

 

 
Hazelett, S., 

Powell, C., & 

Androulakaki

s, V. 

2002 

USA 

Patients` behavior at the 

time of injury: Effect on 

nurses` perception of pain 

level and subsequent 

treatment 

Att undersöka om graden av 

socialt accepterande beteende 

vid uppkomst till smärta hos 

patienter kunde påverka hur 

sjuksköterskan uppfattade 

och skattade smärta samt hur 

efterföljande smärtlindrande 

vård utfördes. Syftet med 

studien var även att se om 

olika demografiska variabler, 

hos sjuksköterskan, kunde 

inverka vid sjuksköterskans 

tolkning.  

 

Kvantitativ studie 

genomfördes. Frågeformulär 

sändes ut till sjuksköterskor 

om två olika variationer av 

socialt beteende hos 

patienter.  

n=167 (233) Ingen direkt skillnad visades i hur sjuksköterskan 

skattade en patients smärta eller administrerade 

smärtlindrande läkemedel avseende graden av socialt 

accepterat beteende. Däremot visade studien att 

sjuksköterskor var mindre benägna att agera 

handlingskraftigt vid smärtlindringsdos nummer två för 

patienten med mindre socialt accepterat beteende.  

K 

II 

 

Horbury, C., 

Henderson, 

A., & 

Bromley, B. 

2005 

Australien 

 

Influences of patient 

behavior on clinical 

nurses` pain assessment: 

implications for continuing 

education 

Att undersöka 

sjuksköterskors uppfattning 

och intention vid behandling 

av smärta hos patienter.  

Syftet var att undersöka om 

sjuksköterskan tog hänsyn 

till patientens självskattning 

av smärta och om andra 

faktorer hade inverkan vid 

smärtbedömning och 

administrering av 

smärtlindring.    

 

Kvantitativ studie. 

Frågeformulär till 

sjuksköterskor, bestående av 

fyra olika scenarier med 

skilda patienter avseende 

ålder och ansiktsuttryck med 

samma självuppskattade 

smärta. Deskriptiv modell 

användes för att analysera 

materialet. 

n=221 (665) Sjuksköterskorna accepterade motvilligt patienternas 

självuppskattade smärta. Sjuksköterskorna skattade 

oftare smärta hos den äldre patienten högre än den 

yngre patienten, och hos den grimaserande patienten 

högre än den leende patienten. Vidare framkom det att 

sjuksköterskorna var mindre villiga att administrera 

smärtlindring till patienter som inte visade synliga 

tecken på smärta. Studien visade att det fanns behov av 

utbildning hos sjuksköterskor inom bedömning och 

lindring av smärta.  

 

 

 

 

K 

II 



 

 
Im, E-O., 

Lee, S.H., 

Liu, Y., Lim, 

H-J., 

Guevara, E., 

& Chee, W. 

2009 

USA 

 

A national online forum on 

ethnic differences in 

cancer pain experience 

 

Att utforska likheter och 

skillnader vad gäller 

erfarenheter vid cancersmärta 

hos fyra stora etniska grupper 

i USA. 

En tvärsnittsstudie med 

feministiskt angreppssätt 

användes som modell. 

Patienter från fyra etniska 

grupper fick svara på frågor 

och diskutera erfarenheter. 

Data som framkom 

analyserades genom tematisk 

analys.   

 

n=75 (0) Samtliga etniska grupper hade erfarenhet av 

sammanbrott i kommunikationen med vårdgivare, 

förändrade perspektiv på livet och könsrollsaspekter 

kring smärtan. Skillnader som framkom var bland annat 

att kaukasier främst fokuserade på hur de skulle 

kontrollera sin smärta och de engagerade sig också mer 

i behandlingsprocessen. De patienter som tillhörde 

etniska minoritetsgrupper försökte istället förminska 

smärtan och fortsätta att leva så normalt som möjligt. 

Slutligen var en viktig skillnad att kaukasier upplevde 

cancersmärtan som oberoende och individuell medan 

patienter från etniska minoriteter i högre grad upplevde 

erfarenheter av cancersmärta som familjeorienterad. 

 

K 

I 

Kim, H.S, 

Schwartz-

Barcott, D., 

Tracy, S.M., 

Fortin, J.D., 

& Sjöström, 

B. 

2005 

USA 

 

Strategies of pain 

assessment used by nurses 

on surgical units 

Att identifiera vilka kriterier 

sjuksköterskor använde sig 

av vid bedömning av 

postoperativ smärta samt 

vilken kunskap 

sjuksköterskorna bar med sig 

från tidigare erfarenheter.  

Interaktiva och 

semistrukturerade intervjuer  

i en kvalitativ studie av 

sjuksköterskor under 

behandlingen av 30 

postoperativa patienter. 

Urvalet bestod av fem 

sjuksköterskor med kortare 

erfarenhet än sex år och fem 

sjuksköterskor med längre 

erfarenhet än sex år. 

Intervjuerna spelades in och 

fenomenografisk kvalitativ 

ansats användes för att 

analys. 

 

n=10 (0) Tre kategorier vid bedömning av postoperativ smärta 

framkom i denna studie. Kategori 1 inriktade sig på 

observation över hur patienten såg ut. Kategori 2 

handlade om patientens verbala uttryck. Kategori 3 

avsåg sjuksköterskans tidigare erfarenheter och erhållen 

kunskap.  

 

K 

II 



 

 
Layman 

Young, J., 

Horton, F.M., 

& 

Davidhizar, 

R. 

2005 

USA 

 

Nursing attitudes and 

beliefs in pain assessment 

and management  

 

Att undersöka 

sjuksköterskors attityder och 

uppfattningar kring 

smärtbedömning och 

smärtsskattningsinstrument. 

Studien syftade till att 

undersöka om det fanns en 

relation mellan 

sjuksköterskans attityder till 

instrumenten och deras 

utbildning och erfarenhet.   

 

En attitydmätningsmodell 

användes. Tre frågor ställdes 

med syftet att få svar på 

sjuksköterskornas 

uppfattning kring 

smärtbedömning och 

smärtskattningsinstrument 

för att förbättra patientens 

välbefinnande. 

   

n=52 (1) Positiva uppfattningar som framkom var att 

smärtskattningsinstrument hjälpte sjuksköterskor att 

bedöma smärta effektivt. Vidare framkom att 

instrumenten hjälpte patienten att beskriva sin smärta 

och sjuksköterskan att förstå hur patienten mådde i 

övrigt. Positivt ansågs även att instrumenten gjorde 

smärtan mer objektiv och mätbar.  Negativa 

uppfattningar som framkom var att 

smärtskattningsinstrumenten kunde öka frustrationen 

hos patienten, att instrumenten var subjektiva och 

inaktuella, inte var något exakt mått utan att det var mer 

precist att se till en patients uppförande. Indikationer 

som framkom var även att de som var mer positiva till 

att använda smärtskattningsinstrument var de med 

längre utbildning av själva instrument, men inte 

nödvändigtvis de med längst arbetserfarenhet.  

 

K 

II 

Mac Lellan, 

K. 

2003 

Irland 

Postoperative pain: 

strategy for improving 

patient experiences 

Syftet med studien var att 

introducera en 

sjuksköterskeledd 

intervention för att förbättra 

smärtbehandling efter 

kirurgiska ingrepp samt att 

utvärdera effekten av 

interventionen genom att 

mäta patienters smärtpoäng 

före och efter interventionen. 

Studien beskrev jämförelsen 

av poäng mellan ett 

kontrollsjukhus och 

sjukhuset där interventionen 

ägde rum. 

 

Patienternas smärtnivå på två 

sjukhus (intervention- och 

kontrollsjukhus) studerades 

före och efter en genomförd 

intervention med 

smärtutbildning och 

framtagande av 

smärtbedömningshandbok. 

Patienters smärta skattades 

med hjälp av VAS-skala över 

tid i form av poäng.  

 

n=800 (0) 

 

Studien visade att implementering av en mer strategisk 

sjuksköterskeledd handlingsplan, vid smärtbedömning 

och smärtlindring av patienter minskade patienters 

smärta. Ökad kunskap hos sjuksköterskor var viktigt för 

att kunna förbättra och minska patienters upplevelser av 

smärta. Utvärderingen som utfördes efter interventionen 

jämfördes med resultat från ett kontrollsjukhus som inte 

haft någon intervention. Den jämförelsen visade att de 

förbättringar som skett kring patienters 

smärtupplevelser berodde på interventionen. 

CCT 

I 



 

 
Mrozek, J.E., 

& Werner, 

J.S. 

2001 

USA 

Nurses attitudes toward 

pain, pain assessment and 

pain management practices 

in long-term Care 

Facilities 

 

Att identifiera om 

sjuksköterskans attityd och 

kunskap bidrog till hur 

sjuksköterskans hantering i 

samband med smärta och 

smärtlindring hos äldre på 

långtidsboende. 

 

Deskriptiv studie via 

frågeformulär till 

sjuksköterskor. Frågor som 

berördes var sjuksköterskans 

attityd till smärta, 

sjuksköterskans, 

tillvägagångssätt vid 

smärtbedömning och 

smärtlindring av 

smärtpåverkad patient.  

  

 

n=27 (53) Studien visade på att olika attityder och uppfattningar 

inom smärta och smärthanteringsstrategier som rådde 

sjuksköterskorna emellan. En skillnad i uppfattning 

uppkom mellan sjuksköterskor kring vad som menas 

med smärtfri. Resultatet påvisade att sjuksköterskans 

egna smärterfarenheter påverkar vid bedömning och 

lindring av smärta. Vidare framkom att det inte fanns 

något standardiserat sätt att bedöma en patients smärta. 

Observation av patienterna ansågs vara vanligast.  

K 

II 

Riva, P., 

Sacchi, S., 

Montali, L., 

& Frigerio, 

A.  

(2011) 

 

Gender effects in pain 

detection: Speed and 

accuracy in decoding 

female and male pain 

expressions 

Att undersöka om patienters 

kön påverkade vid 

bedömningen av smärta 

genom ansiktsuttryck.  

Tre experiment genomfördes 

med olika respondenter. 

Bilder respektive videofilm 

visades med män och 

kvinnor, där smärta och 

andra känslouttryck 

identifierades. Identifiering 

tidsangavs även. Vid tredje 

experimentet kopplades kön 

till androgyna bilder över 

smärta och andra 

känslouttryck. 

   

1. n=34 (0) 

2. n=56 (0) 

3. n=38 (0) 

Patientens kön påverkade respondenterna vid 

bedömningen av smärta. Respondenterna var sämre på 

att identifiera smärta hos kvinnor, och det tog även 

längre tid att identifiera smärtuttrycket hos kvinnor. De 

androgyna bilderna tolkades oftare tillhöra män. 

K 

II 



 

 
Stutts, L.A., 

Hirsh, A.T., 

George, S.Z., 

& Robinson, 

M.E. 

2010 

USA 

Investigating patient 

characteristics on pain 

assessment using virtual 

human technology 

Att granska 

smärtbedömningar och 

behandlingsbeslut som 

studenter inom hälso- och 

sjukvårdsområdet fattade. 

Kvantitativ och kvalitativ 

studie där varje student fick 

information och se video om 

32 virtuella patientprofiler 

som de smärtskattade, angav 

grad av negativ 

sinnesstämning, 

smärthanteringsförmåga och 

behov av medicinsk hjälp 

enligt en VAS-skala. 

Studenterna fick även svara 

på frågor om sin egen 

smärterfarenhet och sin 

kunskap om smärtskattning.  

 

n=107 (0) Resultatet visade att de virtuella patienter som av 

studenterna skattades ha högst smärtintensitet, 

smärtobehag, grad av negativ sinnesstämning, 

smärthanteringsförmåga och behov av medicinsk hjälp 

enligt en VAS-skala var kvinnor, afroamerikaner, äldre 

samt de med ”starkast” smärtuttryck. De virtuella 

patientgrupper som tillhörde män, kaukasier, unga samt 

hade ett ”svagt” smärtuttryck bedömdes lägre på VAS-

skalan angående smärtintensitet, smärtobehag, grad av 

negativ sinnesstämning, smärthanteringsförmåga och 

behov av medicinsk hjälp. Studien visade dock att 

”starka” smärtutryck genomgående fick en högre 

skattning för alla fem smärtkriterier jämfört med de som 

uppvisade ett ”svagt” smärttuttryck.  

P 

I 

Vaartio, H., 

Leino-Kilpi, 

H., Salanterä, 

S., & 

Suominen, T. 

2006 

Finland 
 

 

Nursing advocacy: how is 

it defined by patients and 

nurses, what does it 

involve and how is it 

experienced?  

Att definiera vad som 

menades med ”nursing 

advocacy”, att beskriva 

situationer där ”nursing 

advocacy” förekom samt hur 

patienten och sjuksköterskan 

uppfattade situationer där 

”nursing advocacy” förekom.  

Kvalitativ studie där 

intervjuer genomfördes med 

patienter och sjuksköterskor. 

Analys genomfördes av 

inspelat material.  

n=22+21 (0) Extraordinär omvårdnad, individuell omvårdnad och 

kontinuerlig omvårdnad var tre kategorier som 

definierades som ”nursing advocacy”. Studien 

sammanfattade det med ett uttalat gensvar där det 

handlade om att vara aktivt deltagande i uttryck och 

stöd för patientens behov och önskemål. Ingen speciell 

utbildning krävdes, men det fanns behov av auktoritet 

och handlingsutrymme för att utöva ”nursing 

advocacy”. Det var av vikt att patienten blev sedd och 

hörd samt fick regelbunden information. Sjuksköterskan 

behövde stöd av medarbetare och avdelningens 

övergripande regler för att kunna genomföra ”nursing 

advocacy”. 

 

K 

I 



 

 
Wennström, 

B., & Bergh, 

I. 

2008 

Sweden 

 

Bodily and verbal 

expressions of 

postoperative symptoms in 

3- to 6-year-old boys 

Att undersöka hur små pojkar 

mellan tre och sex år beskrev 

postoperativa symptom med 

verbala och kroppsliga 

uttryck. 

Observation av deltagarna 

samt semistrukturerade 

intervjuer. Barnen 

observerades och 

intervjuades vid tre olika 

tillfällen – före, under och 

efter operation/kirurgi. 

Ansiktsskalor användes för 

självskattning av smärta. 

 

n=14 (0) För pojkar i åldern tre till sex år visade det sig vara svårt 

att särskilja smärta, illamående och obehagskänslor. De 

hade också olika sätt att uttrycka dessa symptom. 

Kroppsliga uttryck som stelhet med hög muskeltonus 

och uppdragna ben var ofta relaterad till smärta medan 

gungning, vridning och rastlöshet kunde betyda både 

smärta och illamående. Bland annat verkade ordet ”ont” 

användas när barnet hade svårt att beskriva symptomen 

som egentligen upplevdes. 

K 

II 

Young, J., 

Siffleet, J., 

Nikoletti, S., 

& Shaw, T. 

2006 

Australien 

Use of behavioural pain 

scale to assess pain in 

ventilated, unconscious 

and/or sedated patients 

Att validera ”the behavioural 

pain scale” (BPS) som 

smärtskattningsinstrument 

för bedömning av smärta hos 

kritiskt sjuka patienter. 

En deskriptiv och kvantitativ 

studie genomfördes genom 

att bedöma patienters smärta 

med hjälp av BPS-skalan. 

  

n=44 (0) Resultatet visade att BPS-skalan var ett fullvärdigt och 

tillförlitligt instrument att använda för att smärtbedöma 

medvetslösa och/eller sederade patienter. I resultatet 

framkom även att traditionella smärtindikatorer såsom 

fluktuerande hemodynamiska parametrar inte var 

särskilt precisa indikatorer vid smärtbedömning vad 

gäller denna patientgrupp.  

 

K 

II 

Zwakhalen, 

S.M.G., van 

Dongen, 

K.A.J., 

Hamers, 

J.P.H., Huijer  

Abu-Saad, H. 

2003 

Nederländern

a 

Pain assessment in 

intellectually disabled 

people: non-verbal 

indicators 

Att undersöka karaktären och 

den relativa betydelsen av 

icke-verbala indikatorer som 

sjuksköterskor använder för 

att bedöma smärta hos 

patienter med grav eller djup 

utvecklingsstörning. 

Tvärsnittsstudie där 

sjuksköterskor, som arbetade 

med patienter med grav eller 

djup intellektuell 

funktionsnedsättning, fick 

svara på ett frågeformulär. 

Frågeformuläret inbegrep 

bland annat frågor om 

sjuksköterskornas erfarenhet 

och utbildning, men de skulle 

även rangordna 158 

indikatorer för smärta som 

”viktig” eller ”inte viktig 

alls” relaterat till deras 

patientgrupp. 

 

n=109 (26) Studien visade på många indikatorer som var särskilt 

viktiga att vara uppmärksam på vid smärtbedömning av 

dessa patientgrupper. Studien resulterade i förbättrad 

information om karaktären och den relativa betydelsen 

av icke-verbala uttryck som sjuksköterskor använde sig 

av när de skulle smärtbedöma patienter som var gravt 

eller djupt intellektuellt funktionsnedsatta. Att samla 

information om sjuksköterskornas kunskap om den 

aktuella patientgruppen ansågs vara ett betydelsefullt 

steg för att förstå mer om smärta hos personer med 

intellektuell funktionsnedsättning. Det skulle kunna 

förbättra sjuksköterskors bedömning och smärtlindring 

hos denna patientgrupp. 

 

K 

I 

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



 

 

 


