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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: På en intensivvårdsavdelning vårdas patienter som är svårt sjuka och ofta även 

medvetslösa, sederade och intuberade, vilket betyder att patienter inte kan/eller har svårt att 

kommunicera. Patienten kan ha ont på grund av sin grundsjukdom, smärta i samband med 

en operation eller annat ingrepp och många omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskorna gör 

för patienterna kan upplevas som mycket smärtsamma och obehagliga. Sjuksköterskor på 

en intensivvårdsavdelning har en viktig roll att bedöma smärta hos patienterna, att tolka 

hans/hennes signaler och bedöma behov av smärtlindring. Målet är att patienterna ska få 

bästa möjliga smärtlindring med minsta möjliga biverkningar. Det är därför viktigt att ta 

reda på hur svenska sjuksköterskor bedömer smärta hos sederade patienter inom 

intensivvård.  

 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att bedöma 

smärta hos sederade patienter på intensivvårdsavdelning. 

 

Metod: Kvalitativ intervju valdes som datainsamlingsmetod. Sju sjuksköterskor på en 

intensivvårdsavdelning intervjuades om sina erfarenheter av att bedöma smärta hos 

sederade patienter. Kvalitativ innehållsanalys med deskriptiv design användes som 

analysmetod. 

 

Resultat: Resultatet visade att informanterna fick genom sin kliniska blick en helhet av sin 

bedömning. Det framkom också att lång erfarenhet som specialistsjuksköterska inom 

intensivvård, gav informanterna en trygghet i sin roll, och goda kunskaper av att bedöma 

smärta. Att samarbeta med sitt vårdteam och även närstående för att kunna ge patienterna 

bästa möjliga vård och omvårdnad, ansågs vara mycket värdefullt. VAS- beteendeskala 

användes av informanterna som hjälp för att smärtbedöma patienter som inte själva verbalt 

kunde uttrycka sin smärta. Ett elektroniskt vårddokumentationssystem underlättade ett 

strukturerat sätt att arbeta med smärtbedömning. 

 

Slutsats: Studien visade att informanterna framför allt använde sin kliniska blick för att 

bedöma smärta hos sederade patienter på intensivvårdsavdelning. Samarbetet med 

vårdteamet och de närstående hade en stor betydelse för möjligheten att kunna utföra en 

bra smärtbedömning och därmed ge bra omvårdnad till patienten. 

Smärtbedömningsinstrument såsom en beteenderelaterad skala underlättade bedömningen 

och speciellt anpassade bedömningsinstrument för patienter på intensivvårdsavdelning 

efterfrågades. 

  

Nyckelord: intensivvård, sedering, smärta, smärtbedömning, omvårdnad, dokumentation 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Background: In an intensive care unit the patients are severely ill and even sometimes 

unconscious, sedated and intubated, meaning that patients cannot/or have difficulties to 

communicate. The patient may have pain due to their underlying disease, pain associated 

with surgery or other procedures, and many nursing interventions can be perceived as very 

painful. The nurse in an intensive care has an important role to assess pain in patients, 

interpret his/her signals, and assess the need for pain relief. It is also an important part of 

nursing care responsibilities to individualize treatment for each patient. The goal is to 

ensure that patients have the best possible pain relief with minimal side effects. It is 

therefore important to explore how Swedish nurses assess pain in sedated patients in 

intensive care. 

  

Purpose: The aim of the study was to describe nurses’ experiences of assessing pain in 

sedated patients in an intensive care. 

 

Method: Qualitative interviews were chosen as a data collection method. Seven nurses at 

one intensive care unit were interviewed regarding their experiences of assessing pain in 

sedated patients in intensive care. Qualitative content analysis with descriptive design was 

used as method of analysis. 

 

Results: The result showed that the informants assessed pain in sedated patients, by 

reading the patient’s body movements and looked at the physiological parameters. Through 

their clinical eye the nurses received a holistic approach in their assessment. It also 

appeared that the experience as a specialist nurse in intensive care unit gave the informants 

confidence in their role, and they believed that they have pretty good knowledge of 

assessing pain. The importance of working within a healthcare team and collaborating with 

the patients family members in order to individualize the nursing care was considered to be 

very valuable. A simple, not validated behavior pain scale was used by all nurses to assess 

pain in patients who were unable to express their pain verbally. The documentation in their 

patient data management system provided a structured way of working, which facilitated 

pain assessment. 

 

Conclusion: This study showed that informants primarily used their clinical eye for 

assessing pain in sedated patients in an intensive care. Cooperation with the care team and 

the patients family had a significant impact on the ability to perform a good pain 

assessment and thus provided good care of the patient. Behavioral pain scales may 

facilitated pain assessment and are the nurses requested specific scales, adapted to an 

intensive care.  

 

Key words: Intensive care unit, sedation, pain, pain assessment, nursing care, 

documentation 
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INLEDNING 

 

Patienter på en intensivvårdsavdelning som är medvetslösa, sederade och/eller intuberade 

har ofta svårt att kommunicera med omvärlden. Smärtbedömning kan försvåras då 

kommunikation mellan patient och sjuksköterska är begränsad. Smärtproblematik finns 

beskrivet hos patienter på intensivvårdsavdelning. Patienter minns smärta som ett av flera 

obehag. Smärta påverkar patienten negativt vilket kan leda till minskat välbefinnande. 

Många omvårdnadsåtgärder för patienterna på en intensivvårdsavdelning kan upplevas 

som obehagliga och smärtsamma t.ex. att vända patienter för att minska risk för trycksår. 

Deras skador och sjukdom är i sig ofta smärtsamma, som efter en stor bukkirurgi (Larsson 

& Rubertsson, 2005). Många patienter har varit utsatta för stora ingrepp och/eller trauma 

vilket leder till att smärt- och stressresponsen är stark och kan bli långvarig (Larsson & 

Rubertsson, 2005; Gulbrandsen & Stubberud, 2009 ). Flera yrkesgrupper deltar i 

behandling och omvårdnad av patienterna, för att de ska få en individanpassad 

smärtbehandling. Sjuksköterskan har en central ställning i förhållande till patienten och 

hon har en viktig roll att kunna tolka patienters signaler av smärta och bedöma behov av 

smärtlindring. Målet är att patienten ska få bästa möjliga smärtlindring med minsta möjliga 

biverkningar (Gulbrandsen & Stubberud, 2009).  

 

BAKGRUND 

Patienten på intensivvårdsavdelning 

En patient på intensivvårdsavdelning är enligt definition av Svensk förening för Anestesi 

och Intensivvård (2009) en patient med hotande eller manifest akut svikt i en eller flera 

vitala funktioner, och tillståndet ska vara partiellt reversibelt eller möjligt att åtgärda 

genom transplantation. Intensivvårdens uppgift är att förebygga och behandla svikt i ett 

eller flera organsystem så att fortsatt liv kan bli meningsfullt. Med intensivvård avses 

övervakning, diagnostik, behandling och omvårdnad av patienter med svåra, inte sällan 

livshotande sjukdomar eller skador. Vården ska bedrivas i enlighet med vetenskap, 

beprövad erfarenhet samt befintliga riktlinjer, där både medicinska och etiska aspekter står 

i förgrunden (Svensk förening för Anestesi och Intensivvård, 2009). Gränsen mellan liv 

och död är oftast tunn. Med akut sjuk avses sjukdom eller skada som kan ha uppstått akut. 

Med kritiskt sjuk menas att tillståndet är mycket allvarligt för patienten, i många fall 

livshotande. Patienten har eller kan utveckla svikt i ett eller flera livsviktiga organ 

(Gulbrandsen & Stubberud, 2009). 

 

Patienter på intensivvårdsavdelning är beroende av kontinuerlig medicinsk behandling och 

avancerad omvårdnad från några timmar till flera veckor när de varit med om olycka, fått 

en livshotande sjukdom eller genomgått ett kirurgiskt ingrepp. Situationen präglas ofta av 

snabba fysiologiska förändringar och episoder som kräver omedelbar intervention från 

sjuksköterskan på intensivvårdsavdelning (Gulbrandsen & Stubberud, 2009). Vårdmiljön 

runt patienten är oftast teknisk, och patienterna har ständig övervakning där vitala 

funktioner registreras kontinuerligt. Larsson och Rubertsson (2005) menar att dessa 

faktorer bidrar till patientens upplevelser av smärta, ångest, oro, sömnstörning, konfusion, 

delirium och andra obehag förstärks. Olika situationer på intensivvårdsavdelning kan ge 

patienter upplevelser av ofrihet, meningslöshet, otrygghet och bli ställd inför i hög grad 
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stora krav i sin situation. Patienterna kan uppleva identitets- och överbelastningsångest s.k. 

reaktiv ångest. Orsaker till denna ångest kan vara obehagliga procedurer, som 

undersökningar och andra behandlingsåtgärder (Gulbrandsen & Stubberud, 2009). 

Gulbrandsen och Stubberud (2009) beskriver också hotet funktionssvikt eller förlust av 

fysisk funktionsförmåga: på grund av den sjukdom, skada och behandling som patienten 

har varit eller är utsatt för kan hon/han känna ångest inför hotet om funktionssvikt eller 

förlust av kroppsdelar, förlust av själva livet. 

 

Patienterna ligger på en intensivvårdsavdelning på grund av olika skador och sjukdomar. 

En del av patienterna är även intuberade och ligger kopplade till en respirator som hjälper 

dem att andas vilket försvårar eller upphäver patienternas möjlighet att kommunicera med 

omgivningen (Larsson & Rubertsson, 2005). I Samuelson (2011) studie framgår det att 

patienter som varit intuberade och haft mekanisk ventilation på intensivvårdsavdelning, 

skattade sitt obehag som måttligt till extremt stressande. Patienterna kunde lida av svår, 

ihållande heshet flera dagar efter utskrivning från intensivvårdsavdelning. Förekomsten av 

besvärande subjektiva besvär efter trakealintubation på intensivvården var hög och 

endotrakeal-relaterade problem kunde kvarstå flera månader efter extubering (Samuelson, 

2011).  

 

Patienternas minnen efter intensivvård 

I Meriläinen, Kyngäs och Ala-Kokkos (2012) studie beskrivs patienternas minnen som 

delades in i interna respektive externa minnen. I interna minnen ingår fysiska och psykiska 

minnen där känslor som upplevdes vara overkliga och obehagliga och fysiska minnen var 

symtom som smärta eller upplevelsen av att vara kall och törstig. I externa minnen ingår 

händelser som patienterna upplevt genom deltagande eller observation, till exempel vid 

vård rutiner genom att höra eller iaktta andra människor, kommunikation och omgivning. 

Patienterna intervjuades tre och sex månader efter utskrivning från intensivvårdsavdelning. 

Patienternas dag på en intensivvårdsavdelning är fyllda med episoder av kortvarig kontakt 

med vårdpersonal i en miljö som patienterna upplever som förvirrande eller obegripligt. 

Dag och nattrytm störs medan patientens möjligheter till vila eller koncentration är 

begränsade. De flesta interaktioner påverkar patienterna och det är viktigt för personalen 

att känna av effekterna av potentiellt oroande händelser (Meriläinen et al., 2012). Vila och 

god smärtlindring är viktiga faktorer för att minska smärta (Löf, Berggren & Ahlström, 

2006). Patienternas upplevelse under mekanisk ventilation där andfåddhet och att inte 

kunna tala var den värsta upplevelsen, till följd av smärta och obehag som orsakades av 

trakealtuben (Karlsson, Bergbom & Forsberg, 2012). En annan upplevelse var känslan av 

att vara hjälplösa, övergivna och maktlösa på grund av deras allvarliga fysiska tillstånd. 

Kommentarer från patienterna var att deras lidande kunde lindras genom kommunikation, 

deltagande i vården, omsorg och kamratskap. Patienterna som hade mekanisk ventilation 

uttryckte att uthålligheten underlättades genom att sjuksköterskorna förmedlade hopp och 

tro på återhämtning och att sjuksköterskorna stärkte patienternas vilja till att kämpa för 

återhämtning och överlevnad (Karlsson, Bergbom & Forsberg, 2012). 

  

I Gelinas (2007a) studie framkom att många patienter mindes att de hade en tub och blivit 

extuberade. En del av patienterna kom ihåg att lägesändring var mycket smärtsamt och 

patienterna upplevde att de fick vänta på att sjuksköterskan skulle fråga om smärta. 

Patienterna föredrog att nicka eller skaka på huvudet respektive röra på de övre 

extremiteterna som hjälp till att kommunicera under sin vistelse på intensivvårdsavdelning. 

Patienterna kunde också erinra sig att de hörde människor prata runt omkring sig och att de 

hade närstående på besök (Gelinas, 2007a). Patienter som legat i respirator minns ovisshet 
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i orienteringen över var de befann sig samt vilken dag det var. Trötthet och svaghet var 

känslor som patienten på intensivvården minns efter vistelsen (Löf et al., 2006). I 

Margarey och McCutcheons (2005) studie framkom att de vanligaste minnena av tiden på 

intensivvårdsavdelning var ångest, smärta, törst och illamående. Även mardrömmar, 

hallucinationer och förvirring var också vanliga företeelse. En del patienter drömde om 

död och maktlöshet vilket patienterna upplevde som väldigt skrämmande, andra patienter 

hade fruktansvärda paranoida vanföreställningar. Patienterna uttryckte att det var svårt att 

förstå vad som var verkligt och overkligt. Det som hjälpte patienterna att förstå 

upplevelserna var konstant uppmuntran och förklaring till händelserna på 

intensivvårdsavdelning, och att nära och kära kunde ge en viktig länk med verkligheten 

(Margarey & McCutcheons 2005). Löf, Berggren och Ahlström (2008) visade med sin 

kvalitativa studie att patienter på intensivvårdsavdelning mindes skrämmande upplevelser 

efter vårdtiden som var både traumatiska och emotionellt laddade. Detta kan senare 

komma att hämma den psykologiska återhämtningen. Patienterna följdes upp efter tre 

respektive 12 månader, vid 12 månader jämfört med 3 månader var de obehagliga 

känslorna mindre intensiva och var mindre framträdande. Löf et al. (2008) menar att 

patienterna behöver stöd för att hantera sådana minnen. 

Patienter som får andningshjälp av en ventilator kan uppleva smärta, ångest, oro och 

sömnbrist, vilket påverkar läkningsprocessen. Icke-farmakologiska kompletterande 

behandlingar kan användas som komplement till lugnande och smärtstillande (Tracy & 

Chlan, 2011). Genom att införliva lämplig användning av kompletterande 

behandlingsmetoder i samband med vanliga medicinska behandlingar, kan sjuksköterskor 

minska patienters ångest, främja sömn och införliva en lugnare miljö för att förbättra 

resultaten. Minimera buller och ge tillgång till naturligt ljus kan bidra till att främja en 

helande miljö. Metoder för att förbättra sömn inkluderar avslappningsövningar såsom 

progressiv muskelavslappning, massage och kommunikation med patienter och deras 

familjer ger patienter normala sömnmönster. Kompletterande behandlingar för att lindra 

ångest och agitation är musik, bildspråk och närvaro är en bra terapi (Tracy & Chlan, 

2011).  

Intensivvårdsjuksköterskans roll 

En sjuksköterska inom intensivvård är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning 

inriktning mot intensivsjukvård (Gulbrandsen & Stubberud, 2009). Sjuksköterskor på 

intensivvårdsavdelning ska kunna erbjuda specifik omvårdnad till akut och/eller kritisk 

sjuka människor i alla åldrar. Sjuksköterskornas målgrupp omfattar patienter som kan 

komma i en akut fysiologisk kris på grund av sjukdom eller skada, och patienter som har 

kronisk sjukdom som antingen får en annan sjukdom eller får en akut försämring av sin 

grundsjukdom, andra målgrupper är även omhändertagandet vid organdonation 

(Gulbrandsen & Stubberud, 2009). Enligt Socialstyrelsen (2005) ska sjuksköterskan ha 

förmåga utifrån patientens och/eller närståendes önskemål och behov föra deras talan, 

uppmärksamma patienter som inte själva uttrycker informationsbehov eller som har 

speciellt uttalade informationsbehov.  

 

Sjuksköterskor på intensivvårdsavdelning behöver övervaka patienterna kontinuerligt, 

patienternas cirkulation och respiration efter kirurgi och anestesi samt dokumentera vitala 

funktioner. Sjuksköterskors omvårdnadsansvar är även att bedöma och tolka signaler på 

smärta hos sederade patienter på intensivvårdsavdelning och individanpassa 

smärtbehandling. Sjuksköterskan ska utifrån patientens individuella behov identifiera, 

använda mätinstrument, bedöma, åtgärda och utvärdera till exempel smärtlindring och 
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sedering (Riksföreningen för anestesi och intensivvård & svensk sjuksköterskeförening 

2012). Sjuksköterskorna behöver ha kunskap för att observera patienters behov av 

smärtlindring och även bedöma behandlingens effekter och biverkningar. Sjuksköterskorna 

måste kunna prioritera smärtbehandling. Det är läkaren som ordinerar läkemedel men det 

är sjuksköterskan som ansvarar för att administrera och organisera en god smärtlindring. 

Sjuksköterskor inom intensivvård måste ha god kunskap om smärtfysiologi, 

smärtbedömning, farmakologi och smärtbehandlingsprinciper för att kunna bedöma och 

åtgärda smärta hos patienter på intensivvårdsavdelning (Gulbrandsen & Stubberud, 2009).  

 

I intensivvårdspraxis med akuta, problematiska och problemidentifierande situationer, ska 

sjuksköterskan inte bara observera patientens funktioner utan också kunna prioritera 

behoven som observeras och bedömas vad som är viktigast här och nu för just denna 

patient dvs. göra en klinisk bedömning (Gulbrandsen & Stubberud, 2009). Sjuksköterskors 

vardag präglas av intensitet, krav på hög grad av vakenhet, precision och förmåga att 

prioritera. Tempot är ofta högt på en intensivvårdsavdelning, arbetet är ofta komplext och 

mångsidigt. Sjuksköterskor på intensivvårdsavdelning möter olika patientsituationer som 

ställer olika krav på kompetensen att tillgodose patienters behov, sjuksköterskan har 

dessutom en annan målgrupp att ta hänsyn till, patienters närstående (Gulbrandsen & 

Stubberud, 2009). Det är viktigt att sjuksköterskan kan skapa en vårdmiljö som främjar 

både patientens och närståendes psykiska, fysiska och sociala välbefinnande. Att kunna 

använda olika kommunikationsmetoder för att kunna kommunicera med svårt sjuka 

och/eller sederade patienter är en av sjuksköterskans uppgifter på intensivvården 

(Riksföreningen för anestesi och intensivvård & svensk sjuksköterskeförening (2012). 

 

Sjuksköterskan ansvarar för att tillgodose patientens behov 24 timmar om dygnet, 

omvårdnaden omfattar både hygien, personlig skötsel samt avancerad omvårdnad. 

Sjuksköterskor på intensivvårdsavdelning behöver övervaka patienter kontinuerligt samt 

dokumentera vitala funktioner. Sjuksköterskan bör se signaler på smärta genom att läsa av 

olika parametrar, titta på respirationen och cirkulationen, som exempel snabb, ytlig och 

oregelbunden andning, samt snabb puls och ett ökat blodtryck som kan vara tecken på 

smärta (Gulbrandsen & Stubberud, 2009).  De arbetssituationer som sjuksköterskor på 

intensivvårdsavdelning möter i sin vardag är i stor utsträckning akuta situationer, 

problematiska situationer och problemidentifierade situationer (Gulbrandsen & Stubberud, 

2009). 

 

Akuta situationer  

Situationerna uppstår oväntat och snabbt, är avgränsade i tid och ofta dramatiska. Förmåga 

att snabbt fatta beslut och handla är avgörande för utfallet av situationen, dvs. om patienten 

ska överleva, undgå skada eller få allvarliga men. Sjuksköterskans agerande baseras på 

hennes egen tolkning av situationen, målet är att rädda liv och förebygga komplikationer 

(Gulbrandsen & Stubberud, 2009). 

 

Problematiska situationer 

Dessa situationer karakteriseras av att de är oklara eller icke-definierade, men inte akuta. 

Det kan vara olika situationer till exempel frågan om vilka behov patienten har, det kan 

också vara situationer där problemet är avklarat, men däremot inte vad som är den bästa 

omvårdnaden i situationen. Det finns också situationer där målet är oklart som att patienten 

blir inlagd på en intensivvårdsavdelning med organsvikt och tillståndet förbättras inte trots 

medicinsk behandling och avancerad omvårdnad (Gulbrandsen & Stubberud, 2009). 
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Problemidentifierande situationer 

Problemidentifierande situationer är arbetssituationer där den förebyggande aspekten är 

väsentlig, där sjuksköterskor på intensivvårdsavdelning försöker att identifiera möjliga 

problem innan de uppstår eller utvecklas till allvarliga problemsituationer. Dessa 

omvårdnadsåtgärder kan vara att sjuksköterskan förebygger trycksår och kontrakturer på 

grund av passivt sängläge. Om patienten respiratorbehandlas, förebygger sjuksköterskan 

lungkomplikationer som atelektaser (lungblåsor som faller ihop) och lunginflammation 

(Gulbrandsen & Stubberud, 2009).  

Sedering 

Sedering innebär att sjuksköterskan utför en lugnande åtgärd genom administrering av 

läkemedel. Det kan vara allt från en mild lugnande effekt till en nivå av medvetslöshet och 

anestesi. Den sederade patienten är inte medvetslös utan är vaken eller sover ytligt men är 

väckbar. Ångestnivån och sinnesintryckens intensitet är sänkta (Halldin & Lindahl, 2005). 

 

För att patienter på intensivvårdsavdelning ska kunna tolerera olika invasiva procedurer 

och behandlingar, så får de oftast sedering och smärtlindring (Weir & O’Neill, 2008).  

Artikelförfattarna menar också att det är en grundläggande omvårdnad att upprätthålla 

adekvata nivåer av sedering och smärtlindring. Sedativa läkemedel kan även vara 

nödvändigt för att ge amnesi (minnesförlust), för obehagliga händelser när patienter 

befinner sig på intensivvårdsavdelning. Det är också viktigt att lugna patienten genom 

personlig kontakt för att ge orientering i tid, rum och omständigheter (Larsson & 

Rubertsson, 2005). Patienter som erhållit kontrollerade doser av sederande läkemedel 

behöver respiratorbehandling under kortare tid, vilket leder till kortare vårdtid på 

intensivvårdsavdelning (Weir & O’Neill, 2008). Författarna skriver även om sedering, oro 

och ilska hos den sjuka patienten på intensivvårdsavdelning, hur viktigt det är att 

sjuksköterskan bedömer sederingsgraden hos patienten. Att upprätthålla adekvata nivåer av 

sedering och smärtstillande hos svårt sjuka patienter inom intensivvård är grundläggande 

omvårdnad (Weir & O’Neill, 2008). 

 

Nortvedt, Kvarstein och Jonland (2005) fokuserar på de etiska aspekterna av medicinskt 

inducerad sedering och smärtlindring inom intensivvård. Det finns etiska problem när det 

gäller hur man ska uppnå en acceptabel balans mellan patientens subjektiva välbefinnande 

och det medicinska behovet av minskad sedering. Artikelförfattarna menar att 

sjuksköterskor och läkare inte alltid är överens om omvårdnaden runt patienten när det 

gäller att ge smärtstillande eller hur djupt patienten skall vara sederad (Nortvedt et al., 

2005).  Sedering kan delas in i olika sedringsnivåer. 

 

Adekvat eller idealisk sedering 

Både en lätt och en djup sedering kan vara en idealisk sedering beroende på patientens 

behov. En patient som är lätt sederad, kan föra ett samtal och ha kontakt med omvärlden. 

Patienten är avslappnad och fri från ångest och smärtor. En djup sedering kan vara adekvat 

om den är nödvändig för patienten, men kan bidra till att överskugga en försämring av 

patientens kliniska tillstånd (Gulbrandsen & Stubberud, 2009). 

 

Undersedering 

Undersedering är inte detsamma som lätt sedering utan betyder bristande sedering, vilket 

kan få allvarliga konsekvenser och komplicera annan behandling. Konsekvensen blir en 

ökad stressrespons med en ökad metabolism (förbränning) som ger belastning på hjärta, 



6 

 

lungor och förändringar i vårt immunförsvar respektive koagulationssystem. Dessutom 

ökar oro och obehag för patienten (Gulbrandsen & Stubberud, 2009). 

 

Översedering 

Översedering innebär att patienten blir djupare sederad än den nivå som krävs för att nå 

önskat medicinskt resultat. Vid bedömning av patienten finner man en bristfällig reaktion 

på smärtstimuli. Konsekvenserna blir problem med lågt blodtryck, reducerad 

hjärtminutvolym, pulsökning. Respirationen (andning) dämpas med åtföljande risk för 

hypoxi (dålig syresättning). Det bli svårt att avgöra neurologisk status, tarmarna stannar av 

vilket kan ge komplikationer (Gulbrandsen & Stubberud, 2009). 

 

Patientens behov av sedering bestäms från fall till fall. I dag råder enighet om att patienten 

bör hållas så lätt sederad som möjligt med bibehållen god smärtlindring och 

ångestdämpning samt att egenandningen ska återupprättas (Gulbrandsen & Stubberud, 

2009). Uppgiften att värna om den sederade patientens autonomi, integritet och värdighet 

ställer stora krav på sjuksköterskans etisk-moraliska kompetens. Patienterna befinner sig i 

ett tillstånd där andra fattar beslut åt honom eller henne och bestämmer om han/hon ska få 

vara medveten eller inte, under tiden på intensivvårdsavdelning (Gulbrandsen & 

Stubberud, 2009). Lugnande och smärtstillande behandling som ges till kritiskt sjuka 

patienter måste utvärderas regelbundet för att säkerställa att mål uppnås, så risken för 

komplikationer och överdosering av lugnande läkemedel minimeras. I de flesta fall som är 

lätt sedering, är att få patienter lugna, smärtfria och samarbetsvilliga med 

ventilatorbehandling (Thuong, 2008). Författaren skriver också om nya poängsystem som 

har utvecklats för att övervaka sedering, skalor som mäter nivåer av medvetandet, Ramsay 

sedering skala och Richmond Agitation Sedering skala (Rass) är tillförlitliga skalor att 

använda på patienter inom intensivvård. 

Smärta 

Smärta kan definieras enligt International Association for the Study of Pain(IASP)” En 

obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada eller hotande 

vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada” (Werner & Leden, 2010, s.13). 

Smärta eller värk är en obehaglig upplevelse som alla har erfarenheter av, smärta efter en 

sårskada, tandvärk, muskelsmärta och huvudvärk som vid influensa. Smärta behöver dock 

inte vara framkallad av en patologisk process utan kan också vara fysiologisk, till exempel 

koliksmärta, menstruationssmärta och förlossningssmärta (Werner & Leden, 2010). Smärta 

är ett symtom, och det centrala momentet vid all smärtbehandling är att försöka 

diagnostisera och om möjligt åtgärda den bakomliggande orsaken. Procedurrelaterad 

smärta som blodprovstagning, läkemedelsinjektioner, vaccinationer, sårvård, 

lumbalpunktion, benmärgsaspirationer och vändningar av patienten i sängen är exempel på 

procedurer, som är mer eller mindre smärtsamma. I de flesta fall är smärtan akut och 

övergående (Werner & Leden, 2010). Stark smärta kan påverka olika organsystem, 

obehandlat kan det leda till komplikationer så som respirationssvikt och cirkulationssvikt 

(Gulbrandsen & Stubberud, 2009). 

Neurogen smärta kallas för neuropatisk smärta (eller nervsmärta) och nociceptiv smärta 

kallas allt oftare för inflammatorisk smärta (Werner & Leden, 2010). Smärtupplevelse 

består således av en sensorisk del som förmedlas av det nociceptiva systemet och en 

neurogen del, neurologisk smärta som uppstår då nerver i kroppen påverkas. Det finns i 

princip två olika organiska smärttyper: den nociceptiva och den neurogena, som förmedlas 

av komplexa och till stor del okända processer i centrala nervsystemet. För att smärta skall 
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uppstå som en medveten upplevelse krävs att en smärtreceptor aktiveras och ger upphov 

till en smärtimpuls. Dessa kallas nociceptorer och reagerar på stimuli som skadar eller 

hotar att skada vävnaden. Nociceptiv smärta är den vanligast förekommande smärtan. 

Nociceptor - är en specialiserad nervcell vars uppgift är att ”upptäcka smärta” (Werner & 

Leden, 2010). Smärta är en påfrestande, belastande och stressande upplevelse. 

Stressmarkörer ökar hos människor som drabbas av smärta, dvs. kroppsliga processer 

utlöses av stress (Werner & Leden, 2010). De flesta av dagens patienter på 

intensivvårdsavdelning har varit utsatta för stora ingrepp och trauma, vilket betyder att 

smärt- och stressresponsen är stark och kan vara långvarig. Korrekt smärtlindring kan bidra 

till att reducera stressresponsen hos patienten (Gulbrandsen & Stubberud, 2009). För att 

kunna tillgodose varje enskild patients behov av smärtlindring måste sjuksköterskor på 

intensivvårdsavdelning utgå från den aktuella patientens subjektiva och objektiva situation. 

Ett av det mest nedbrytande inslagen i smärta är den emotionella reaktionen. I den 

emotionella responsen brukar rädsla, oro, ångest, ilska, sorg, hopplöshet, fruktan och 

depression ingå (Linton, 2005; Werner & Leden, 2010). 

Undersökningar av patienter visar att de i efterhand minns eller sätter smärta i samband 

med själva händelsen/den akuta situationen, intubationen (en slang i luftstrupen för att 

hjälpa patienten andas), sugning, borttagande av olika dränage och infusioner som kan ge 

smärta i kärlet. Smärta är ett stort problem hos den kritisk sjuka patienten på 

intensivvårdsavdelning som inte kan kommunicera verbalt. Smärta är dessutom en 

subjektiv upplevelse och unik för den enskilde patienten (Gulbrandsen & Stubberud, 

2009). Att förekomma smärtan är en viktig princip för att förebygga att akuta smärtor blir 

kroniska. Det betyder att analgetika ska ges innan smärtan uppstår eller innan den 

förvärras, smärtlindring bör ges regelbundet och vid behov. I de fall patienten är vaken och 

samarbetar, är det viktigt att informera patienten att han/hon ska be om smärtlindring så 

snart smärtan dyker upp och innan den blir värre. Förebyggandet av smärtan bryter 

”smärtcirkeln” och dämpar rädslan för nya smärtor (Gulbrandsen & Stubberud, 2009). 

Noggrann utvärdering av smärtbedömning hos kritisk sjuka patienter är en utmaning. 

Utvärderingen hindras allt oftare på grund av patienters förändrade medvetande nivåer 

(Topolovec-Vranic et al., 2010). Artikelförfattarna menar att det finns dokumenterat att 

smärta är ett underbehandlat tillstånd hos inlagda patienter på intensivvårdsavdelning. När 

patienterna inte själva kan rapportera sin smärta verbalt, används fysiologiska parametrar 

och olika beteendeskalor som hjälp för sjuksköterskor i beslutsfattande situation i samband 

med administration av analgetika, för bedömning och utvärdering av patienternas smärta. 

Gelinas, Fortier, Viens, Fillion och Puntillo (2004) menar genom att bedöma och 

dokumentera smärta så det blir det en optimal smärtbehandling för patienterna. 

Sjuksköterskor på intensivvårdsavdelning måste skaffa sig information om vilka 

fysiologiska, psykologiska och sociala aspekter som föreligger hos den enskilda patienten 

som kan påverka hans eller hennes uppfattning av och reaktion på smärta. Patienter på 

intensivvårdsavdelning är ofta så sjuka att de inte kan uttrycka sina behov tydligt, vilket 

gör det ännu svårare för sjuksköterskan (Gulbrandsen & Stubberud, 2009). 

Bedömning av smärta hos patienter på intensivvårdsavdelningen 

Bedömning av smärta görs med hjälp av olika mätmetoder exempel VAS (visuell analog 

skala). VAS-skalan har använts i kliniskt arbete i många år och har bevisats både validitet 

och reliabilitet (Rawal, 1999; Sloman, Rosen, Rom & Shir, 2005). Denna typ av skala bör 

patienters smärta skattas med i första hand. VAS-skalan består av en 10 cm lång linje/linjal 
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som i ena änden är märkt med ”ingen smärta” och i andra med ”värsta tänkbara smärta”. 

Det finns en markör som kan förflyttas längs linjen. Skalan är lätt att förstå och ger en bild 

av patientens egen tolkade smärta. Det vanligast förekommande är att patienten själv 

skattar sin smärta. De vanligast förekommande endimensionella skalorna är visuell analog 

skala (VAS), numerisk skala (NRS) där smärtan skattas genom att patienten uppger en 

siffra mellan 0-10, där 0 betyder ingen smärta och 10 värsta tänkbara smärta, och även 

verbal beskrivande skala (vårdhandboken, 2012). Om patienten har svårt att uttrycka sig 

via de skalor som finns till hands kan några enkla frågor hjälpa patienten att förmedla sin 

smärtupplevelse. En av de viktigaste frågorna är om patienten vill ha något smärtlindrande 

(vårdhandboken, 2012). Smärtintensitet i vila och rörelse ska dokumenteras regelbundet i 

journalhandling, exempel på användbara skalor är VAS och NRS 0-10  samt 

beteendeskalor om patienten inte kan skatta sin smärta själv. Det ska finnas en 

kvalitetsstandard där maximalt acceptabel smärtintensitet fastslås, förslagsvis <4 (Svensk 

förening för Anestesi och Intensivvård, 2009). 

 

VAS-skalan kan också modifieras med användning av olika ansiktssymboler, från ett som 

visar ”en glad och nöjd patient utan smärtor” till ansikte med ” mest tårar och grimaser”. 

Denna skala används till barn eller patienter med språkproblem (Gulbrandsen & 

Stubberud, 2009). Bedömning av patientens självrapporterade smärtintensitet är den 

viktigaste enskilda parametern inom smärtbedömning (Werner & Leden, 2010). 

Författarna menar att i vissa fall är observation av smärtbeteende eller smärtrelaterade 

ändringar i autonoma funktioner som puls, andning och blodtryck enda sättet att skatta 

smärta på, till exempel hos spädbarn, medvetslösa och personer med kognitiva svårigheter 

eller afasi. Målet är att förekomma eller reducera smärta och obehag. Det är viktigt att 

anpassa och individualisera smärtlindring och ge bästa möjliga smärtlindring med minsta 

möjliga biverkningar. Kontinuerlig bedömning av patientens reaktion på medicineringen är 

det tryggaste och mest effektiva sättet att administrera smärtstillande läkemedel 

(Gulbrandsen & Stubberud, 2009). Analgetika (läkemedel) bör ges regelbundet eller 

kontinuerligt för att försäkra en tillräcklig analgesi (smärtlindring), (Larsson & Rubertsson, 

2005). 

 

Det finns situationer och patientgrupper där det inte alltid fungerar med självskattning. I  

Vårdhandboken (2012) beskrivs att det även hos patienter med sänkt medvetandegrad på 

exempelvis intensiv- eller uppvakningsavdelning kan vara lämpligt att bedöma patientens 

grad av oro, muskeltonus, ansiktsuttryck och verbala uttryck. Detta kombineras med 

observation av fysiologiska parametrar som puls, blodtryck, andningsfrekvens samt om 

huden är blek och kallsvettig. Li, Miaskowski, Burkhardt och Puntillo (2009) beskriver att 

hos djupt sederade patienter ökar fysiologiska parametrar som cirkulation, respiration, och 

även pupillreaktion samt kortikoidsvar som var unikt för smärtsamma stimuli. Det är 

viktigt att känna igen tecken på smärta hos patienter som inte kan kommunicera verbalt. 

Hos äldre patienter kan till exempel ångest tolkas som en indikation på smärta (Lindberg & 

Engström, 2011). Författarna menar att det finns andra sätt att ta reda på om patienterna 

har ont. Genom att titta på om patienterna såg ut att vara avslappnade, andra signaler av 

smärta som kunde vara gråt, hyperventilation, oro, kallsvettig och att kroppsspråket visade 

att man inte kunde slappna av och känna sig behaglig. 

 

Beteendeskalor för att bedöma smärta hos svårt sjuka patienter på intensivvårdsavdelning 

finns beskrivet i flertal studier. Cade (2008) skriver om tillförlitligheten och giltigheten för 

BPS (Behavioural Pain Scale) och CPOT (Critical-Care Pain Observation Tool), verktygen 

ska kunna fastställas och rekommenderas för användning i praktiken. I studien av Gelinas 
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och Johnston (2007b) utvärderas den engelska CPOT- skalan och jämfördes mot 

fysiologiska indikatorer (medelartärtryck, hjärtfrekvens, andningsfrekvens och saturation) 

av kritiskt sjuka och mekaniskt ventilerade vuxna patienter. Fysiologiska parametrar 

dokumenterades och patienterna smärtbedömdes före och efter en smärtsam procedur 

(vändning) där CPOT – skalan visade höga poäng av smärta. Författarna kom fram till att 

CPOT – skalan visade hög pålitlighet och giltighet för att bedöma smärta hos kritisk sjuka 

patienter. 

 

Gelinas, Arbour, Michaud, Vaillant och Desjardins (2011) beskriver att CPOT- skalan är 

en av de få beteendemässiga skalor som har utvecklats och validerats för att upptäcka 

smärta hos icke verbala kritiskt sjuka vuxna. Gelinas et al. (2011) syftade till att göra en 

utvärdering av CPOT och använda den som smärtbedömningsinstrument på patienter som 

behandlas inom intensivvård. CPOT-skalan visade sig vara framgångsrik och hade positiva 

effekter på att bedöma smärta och omvårdnaden av patienter på intensivvårdsavdelning. 

Bedöma smärta av mekaniskt ventilerade, kritiskt sjuka patienter, är en stor utmaning. 

Ahlers, van der Veen, van Dijk, Tibboel och Knibbe (2010) menar att det finns behov av 

lämpliga smärtbedömningsinstrument för att kunna skatta smärta hos sederade patienter på 

intensivvårdsavdelning, på grund av deras tvivelaktiga kommunikativa förmåga. Ahlers et 

al. (2010) menar att Behavioural Pain Scale (BPS) är en beteendeskala som validerats för 

användning av djupt sederade och mekaniskt ventilerade patienter, den var lätt att använda 

och väl accepterad av sjuksköterskor. I studien framkom att resultaten överensstämde med 

uppfattningen att BPS är ett tillförlitligt verktyg för att bedöma smärta på medvetna 

sederade patienter under smärtsamma procedurer. 

  

BPS visade sig vara ett giltigt och tillförlitligt verktyg i bedömningen av smärta hos en 

medvetslös/ sederad patient även i Young, Siffleet, Nikoletti och Shaws (2006) studie, där 

författarna gjorde en utvärdering av ansiktsuttryck, övre extremitetsrörelser och 

eftergivligheten i respiratorn, vid smärtsamma och icke smärtsamma procedurer. 

Resultatet framhöll också att traditionella smärtindikatorer som förändringar i 

hemodynamiska parametrar som puls, blodtryck, saturation och andningsfrekvens inte 

alltid är en korrekt åtgärd för att bedöma smärta hos medvetslösa patienter. Även objektiva 

åtgärder för att bedöma smärta krävdes (Young et al., 2006).  

I en studie av Topolovec-Vranic et al.(2010) beskrivs genomförande av en objektiv 

smärtskala för bedömning av smärta hos icke-verbala patienter, som förbättrade deras 

betyg av sin smärtupplevelse, det blev en bättre dokumentation och sjuksköterskorna fick 

bättre självförtroende i samband med sin bedömning av smärta hos icke-verbala patienter. 

Gelinas et al. (2004) menar att dokumentation som var ofullständig eller otillräcklig kunde 

avsaknaden av ett smärtbedömningsinstrument vara orsaken. Ett 

smärtbedömningsinstrument för att skatta smärta tros leda till en förbättrad 

smärtbedömning av kritiskt sjuka intuberade patienter. Intensivvård bygger på lagarbete 

och patienten är beroende av att sjuksköterskorna samarbetar. Olika skalsystem och system 

med kliniska riktlinjer har gjort det möjligt att förbättra uppföljning av patientens 

smärtbehandling (Gulbrandsen & Stubberud, 2009). Författarna menar genom att rikta 

uppmärksamheten mot smärtbedömning, smärtbehandling och utvärdering av 

behandlingen vid varje skiftbyte, blir detta en naturlig del av sjuksköterskornas 

funktionsansvar för patienten. Patienten får en upplevelse av att smärtan tas på allvar och 

åtgärdas. Den givna smärtbehandlingen bör kvalitetssäkras regelbundet, vilket bidrar till att 

rutiner förbättrar åtgärder (Halldin & Lindahl, 2005). 
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Dokumentation 

I en del studier framkommer det att bättre instrument för att skatta smärta bidrar till en mer 

systematisk strategi och bättre dokumentationsrutiner. Att införa ett systematiskt 

bedömningsinstrument för att bedöma smärta och sederings grad, beskrivs i Wøien, 

Voerøy, Aamodt och Bjørk (in press) studie. Signifikanta förbättringar sågs i enheternas 

bedömning och dokumentations rutiner gjordes av sjuksköterskorna efter genomförandet 

av smärtskattningsinstrument. Deras resultat visade att genomförandet av instrumentet 

bidrar till en systematisk strategi för bedömning och behandling av smärta och sedering 

inom intensivvård. För att smärtlindringen inte ska variera med olika sjuksköterskors 

arbetspass, behövs ett bra dokumentations- och utvärderingssystem. Regelbunden 

smärtbedömning kan leda till minskad förekomst av smärta som i sin tur ger kortare 

sjukhusvistelse för patienter på intensivvårdsavdelning, och kortare tid med mekanisk 

ventilation (Rose et al., 2012). Rose et al.(2012) menar att målet med studien av 

kanadensiska sjuksköterskor, var att undersöka hur sjuksköterskorna smärtbedömde och  

dokumenterade enligt riktlinjer. Det som framkom var att flertal sjuksköterskor inte 

använde något kliniskt instrument för att smärtbedöma patienter som inte själva kunde 

kommunicera, och att sjuksköterskorna var omedvetna om riktlinjer. 

 

En systematisk dokumentation är avgörande för kommunikation och kontinuitet, vilket 

möjliggör bättre kontroll på att bedöma och skatta smärta, förbättra återhämtningen och 

minska fysiska och psykiska följdsjukdomar (Haslam, Dale, Knechtel & Rose, 2012). I 

studien av Haslam et al.(2012) gjordes en observationsstudie för att undersöka om det 

fanns smärtbedömningsskalor som kunde användas av sjuksköterskor på två kanadensiska 

intensivvårdsavdelningar, för att dokumentera smärta av kritiskt sjuka patienter som inte 

själva kunde rapportera. Artikelförfattarna kom fram till att enhetliga protokoll eller 

riktlinjer behövdes i kombination med giltiga och tillförlitliga åtgärder som kan förbättra 

dokumentation och underlätta lämpliga smärtlindringsåtgärder.  

Kommunikation med patienten på intensivvårdsavdelningen 

Kommunikation med patienter på intensivvårdsavdelning försvåras många gånger för att 

patienten är medvetslös, sederad och/eller intuberad (Gulbrandsen & Stubberud, 2009). 

Sjukdom, skada, analgesi och/eller sedering gör att patienten har begränsat minne och kan 

vara dåsig. Intubering gör att patienten inte kan prata med ljud, att förstå patienten innebär 

i stor utsträckning att tolka hans/hennes icke verbala kommunikation, även att vara bunden 

till övervakningsutrustning gör det också svårt att kommunicera icke-verbalt till exempel 

med hjälp av händerna (Gulbrandsen & Stubberud, 2009). 

 

Det finns alternativa kommunikationssystem för patienter på intensivvårdsavdelning som 

har svårt att verbalisera sig. Använda låg och tydlig röst, även en patient som är 

medvetslös eller sederad kan behöva få information, för realitetsorientera sig. Penna och 

papper, pektavla med bokstäver, bildkort som är kort med bilder av fenomen och behov 

som exempel törst eller smärta. PC som är anpassad för kommunikation med patienter på 

intensivvårdsavdelning. Talkanyl och talventil är också användbart. Närstående är en 

mycket viktig del i kommunikation med patienten. Mimik, gester och läsa på patienters 

läppar är andra kommunikationsformer (Gulbrandsen & Stubberud, 2009). 

 

Patienten kan också ha problem med att minnas vilka ord som ska användas, eller kan lätt 

glömma vad han/hon skulle säga. Frågor som ställs bör därför kunna besvaras kort, med ja 

eller nej, så patienten kan nicka eller skaka på huvudet. Det är viktigt att ställa en fråga i 

taget. Att observera patientens mimik kan hjälpa oss att tolka om han/hon håller med om 
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det som sägs eller inte, och om han/hon slappnar av i situationen. Handtryckningar och 

beröring är andra alternativ till kommunikation. Det är viktigt att upprepa det som 

patienten förmodas ha uttryckt framför allt för patienter som har problem med att prata, så 

att hon/han kan bekräfta att kommunikationen har uppfattats rätt (Gulbrandsen & 

Stubberud, 2009). 

Teoretisk referensram 

Kirkevold (2000) beskriver Joyce Travelbees teori om omvårdnadens mellanmänskliga 

aspekter. Där ett viktigt begrepp i Joyce Travelbees omvårdnadsteori är att betrakta 

människan som en unik individ och att individens egna upplevelser är viktiga. 

Omvårdnad sker genom människa till mänskliga relationer, att hjälpa människor hitta 

mening i upplevelsen av sjukdom och lidande. Denna process är uppbyggt på fem faser. 

 

Fas 1 

Första fasen är mötet, som präglas av att de olika individerna har olika förväntningar och 

uppfattningar om varandra. I denna fas får man en känsla av varandras personlighet med 

hjälp av observationer, intryck och bedömningar. 

 

Fas 2 

Andra fasen är synligheten av personliga identiteter, som uppstår när sjuksköterskan ser 

den unika individen och får en förståelse av patientens upplevelse av sin situation. 

Sjuksköterskan måste undvika att jämföra patienter med andra patienter. 

 

Fas 3 

Tredje fasen är empati, att man har en förmåga att förstå och ha en likartad upplevelse 

som en annan individ. 

 

Fas 4 

Fjärde fasen sympatifasen, kännetecknar medkänsla för patienten. Sjuksköterskan kan 

förmedla till sin patient att hon eller han inte är ensam i den situation som individen 

befinner sig i ett sätt att lätta på patientens börda. 

 

    Fas 5 

Femte fasen i den mellanmänskliga relationen är ömsesidig förståelse och kontakt, det är 

i den sista fasen som de kan dela sina innersta tankar och få en ömsesidig kontakt med 

varandra. 

 

De två sista faserna beskrivs enligt Travelbee som ” mellanmänskliga 

akuthjälpssituationer” som kräver omedelbara insatser av sjuksköterskan. Ett viktigt 

redskap är kommunikation som kan ske både på ett verbalt och/eller ett ickeverbalt sätt. 

Enligt Travelbee så är kommunikation ett av sjuksköterskans viktigaste redskap, 

kommunikation pågår kontinuerligt när två människor möts. Kommunikation är en 

ömsesidig process där man delar eller förmedlar tankar och känslor. Syftet med 

kommunikation är att lära känna patienten och att utforska och tillgodose hans/hennes 

behov enligt Travelbee, vilket är omvårdnadens huvudmål. Travelbee menar att de 

omvårdnadshandlingar vi utför ska utgå från denna unika person och att individens egna 

upplevelser av situationen har stor betydelse. Sjuksköterskan kan använda sin egen 

personlighet och sina kunskaper för att hjälpa patienten att förändra sin situation. 

Travelbee beskriver omvårdnad som grundläggande begrepp är att hjälpa människor hitta 

mening i upplevelsen av sjukdom och lidande, ha ett ansvar för att hjälpa individer och 
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deras familjer, hon ser lidandet som en fundamental allmänmänsklig erfarenhet. Lidandet 

är en ofrånkomlig del av att vara människa. Målet för omvårdnaden är att hjälpa patienten 

att uthärda och bemästra sjukdom och lidande och finna en mening i sin upplevelse 

(Kirkevold, 2000). 

 

PROBLEMFORMULERING 

Sjuksköterskor på intensivvårdsavdelning har ett stort ansvar av att bedöma, analysera, 

planera, genomföra och utvärdera avancerad omvårdnad till akut och/eller kritiskt sjuka 

patienter i alla åldrar (Gulbrandsen & Stubberud, 2009). Gelinas et al. (2004)  beskriver 

smärta som ett stort problem hos den kritiskt sjuka patienten, och det är viktigt att smärta 

bedöms på ett lämpligt sätt. Smärta är en stressfaktor för patienter på 

intensivvårdsavdelning, och det finns studier som visar på att patienter minns smärta som 

ett stort obehag. Gelinas et al. (2004) menar att även om patienter inte kan tala så kan 

många patienter kommunicera med ansiktsuttryck eller rörelser med händerna. 

Artikelförfattarna beskriver att det är viktigt med observation av både fysiologiska och 

beteendemässiga komponenter för smärtbedömning.  

 

Det finns studier om smärtbedömning hos patienter på intensivvårdsavdelning, men inte i 

ett svenskt intensivvårdskontext. Det saknas kunskaper om svenska 

intensivvårdssjuksköterskors bedömning av smärta hos sederade patienter på 

intensivvårdsavdelning.  

 

SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att bedöma smärta hos 

sederade patienter på intensivvårdsavdelning. 

METOD 

Ansats 

För att kunna besvara syftet valdes en kvalitativ metod med deskriptiv design. Deskriptiv 

design innebär att intervjun söker erhålla nyanserade beskrivningar av olika aspekter av 

intervjupersonens livsvärld, hur hon/han upplever, känner och handlar (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Patton (2002)  menar att intervjuer kan få fram information om sådant 

som inte går att observera eller mäta, till exempel känslor och upplevelser kring ett 

fenomen. Vid intervjuer av människor framkommer deras perspektiv på den levda världen 

(Patton, 2002).  

 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att kvaliteten på de data som produceras i en kvalitativ 

intervju beror på kvaliteten hos intervjuarens färdigheter och ämneskunskaper. I en 

kvalitativ forskningsintervju produceras kunskap socialt i ett samspel mellan intervjuare 

och intervjuperson. Det krävs omfattande träning för att bli en högt kvalificerad intervjuare 

(Kvale & Brinkmann, 2009) . Intervjuer är som ett samtal om något som både intervjuaren 

och respondenten har ett intresse av, där ett utbyte av åsikter och kunskap delas. Att ge 

respondenten hela din uppmärksamhet genom att intervjuaren lyssnar, inte pratar, inte 

argumenterar, eller ger råd, däremot kan man sammanfatta då och då, det som sagts och be 

om en kommentar (Kvale & Brinkmann, 2009). Målet är att förstå hur individen ser och 

upplever en viss sak eller situation, och förstå meningen med deras erfarenhet. Syftet med 
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metoden blir då en fördjupad förståelse och kunskap genom intervjupersonens erfarenheter 

och upplevelser (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Urval  

Kontakt togs med verksamhetschef på ett sjukhus i Stockholm, via e-mail för att få 

tillstånd till studien. Därefter sändes ett informationsbrev (Bilaga I) innehållande skriftligt 

godkännande och en kort sammanfattning av studiens upplägg och innehåll. Skriftligt 

godkännande erhölls innan intervjuerna påbörjades. 

 

Författaren valde intervju som datainsamlingsmetod för att sjuksköterskorna skulle 

beskriva sina erfarenheter med egna ord. Ett strategiskt urval gjordes på sju sjuksköterskor 

med intensivsjukvård som specialistinriktning. Enligt Patton (2002) är ett strategiskt urval 

en bra metod för att få maximalt stor variation av deltagare. Urvalskriterier var att 

sjuksköterskorna skulle ha en arbetslivserfarenhet på minst fem år, en spridning av ålder 

och könsfördelning för att lättare fånga sjuksköterskors erfarenheter av att bedöma smärta 

hos sederade patienter på intensivvårdsavdelning. Målsättningen med ett strategiskt urval 

var att informanterna skulle kunna belysa problemställningen och studiens syfte. Enligt 

Malterud (2009) kan ett slumpmässigt urval hota kunskapens giltighet vid en kvalitativ 

studie. Informanterna valdes ut med hjälp av avdelningens vårdchef, som författaren till 

denna studie tog kontakt med via e-mail, efter tillstånd att genomföra studien erhållits från 

verksamhetschefen. 

  

Vårdchefen valde ut sju stycken informanter efter studiens urvalskriterier. De informanter 

som medverkade i studien blev fem kvinnor och två män med en spridning i ålder mellan 

46 till 61 år och antalet verksamma år som specialistsjuksköterska inom intensivvård 

varierade mellan 6 och 36 år. Efter att informanterna blivit tillfrågade och tackat ja till 

studien fick de en forskningspersonsinformation om vad studien skulle handla om (Bilaga 

II) via e-mail. Informanterna fick information om att all data behandlades konfidentiellt 

vilket betyder att obehöriga inte kan ta del av materialet, och att all privat data som 

identifierar deltagarna i undersökningen inte kommer att avslöjas (Kvale & Brinkmann, 

2009). Informanterna fick även skriva på ett samtyckesformulär (Bilaga II). Slutligen 

genomfördes samliga intervjuer under två veckor i januari 2013. 

Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna av informanterna genomfördes individuellt i semistrukturerad form. Intervjun 

liknar ett vardagssamtal men som professionell intervju har den ett syfte, den inbegriper en 

specifik teknik och är halvstrukturerad dvs. den är varken ett öppet vardagssamtal eller ett 

slutet frågeformulär (Kvale & Brinkmann, 2009). En intervjuguide (Bilaga III) med öppna 

frågor användes som ett stöd och hjälp om författaren skulle tappa bort sig. Kvale och 

Brinkmann (2009) beskriver att en intervjuguide är ett manus som mer eller mindre strängt 

strukturerar intervjuns förlopp. Den halvstrukturerade typen av intervju innehåller guiden 

en översikt över de ämnen som ska täckas och förslag till frågor. Semistrukturerad intervju 

innebär att frågorna ställs i ordning men att den intervjuade har möjlighet att formulera sig 

fritt (Hartman, 2009).  

  

Först genomfördes en pilotintervju för att validera och säkerställa frågornas användbarhet i 

intervjuguiden. Kvale och Brinkmann (2009) menar för att kunna bedöma om frågorna 

som ställs är relevanta till studien, att de tolkas rätt och inte missuppfattas, så är det bra att 

börja med pilotintervju. Pilotintervjun utvärderades och inga förändringar gjordes i 
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intervjuguiden. De öppna frågorna i intervjuguiden visade sig vara tillräckliga för att 

informanterna skulle kunna beskriva sina erfarenheter. Pilotintervjun uppfyllde den kvalitet 

som eftersträvades vilket gjorde att pilotintervjun kunde inkluderas. 

 

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att intervjun utförs enligt en intervjuguide som 

fokuserar på vissa teman och som kan innehålla förslag till frågor. Intervjun skrivs 

vanligen ut och den utskrivna texten och bandinspelningen utgör det material som sedan 

blir föremål för analys (Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjuerna genomfördes under 

arbetstid i enskilda rum där ett ostört samtal kunde genomföras, och tog ca tjugo minuter. 

Direkt efter intervjun fanns möjlighet till reflektion över intervjusituationen, dessa samtal 

inkluderades inte i studien. Informanterna var intresserade av studien och att ta del av 

kommande resultat. 

 

Intervjuerna startades med en information om studiens syfte. Informanterna fick återigen 

muntlig information om att studien behandlades konfidentiellt och att informanterna hade 

möjlighet att dra sig ur studien när som helst, därefter spelades intervjuerna in med 

bandspelare och sparades över till en ljudfil på dator som endast författaren hade tillgång 

till. Genom att intervjuerna spelades in kunde koncentrationen läggas på ett aktivt 

lyssnande. Därefter transkriberades intervjuerna ordagrant. Författaren till denna studie 

valde att transkribera samma dag eller dagen efter, så nära anslutning till intervjun som 

möjligt medan intervjun är i färskt minne som enligt Patel och Davidson (2011) är en 

fördel inför påbörjandet av analysen. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att vid en 

transkription skrivs intervjun ner i sin helhet utan några ändringar eller tillägg. Författarna 

menar att analysen underlättas och får en bättre struktur efter transkriberingen, till skillnad 

från om analysen görs direkt från inspelningen. Efter att alla intervjuer genomförts och 

blivit transkriberade påbörjades analysarbetet.  

Bearbetning av data 

Intervjumaterialet analyserades med en kvalitativ manifest innehållsanalys, enligt 

Graneheim och Lundman (2004). En manifest analys beskriver det som faktiskt sägs, det 

tydliga och uppenbara utan större tolkning. Enligt Graneheim och Lundman (2004) anses 

den lämplig med sin förmåga att förutsättningslöst analysera texter som baseras på 

människors berättelser vilket var avsikten med denna studie. Intervjuerna lästes igenom 

flera gånger för att hitta det uppenbara som framkommit och för att få en känsla av 

helheten. Graneheim och Lundman (2004) menar att texten måste läsas flera gånger, för att 

förstå meningen med texten, och för att analysen ska lyckas. Författarna beskriver den 

kvalitativa innehållsanalysen genom att meningar och fraser som är relevanta för 

frågeställningen hittas, och bildar meningsbärande enheter. 

 

Genom noggrann bearbetning av data plockades de meningsbärande enheterna ut som 

överensstämde med studiens syfte och markerades, därefter kondenserades de 

meningsbärande enheterna ner till kortare meningar, kodades och grupperades i kategorier 

som återspeglade det centrala budskapet i intervjuerna. Författaren till denna studie valde 

kategorier som resultatredovisning pga. att en manifest innehållsanalys hade använts. 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) så skapas en kategori med att flera koder har 

liknande innehåll och utgör det manifesta innehållet. Kvale och Brinkmann (2009) 

beskriver att när kodning tar sig uttryck i kategorisering reduceras meningen i långa 

intervjuuttalanden till några få enkla kategorier.  
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Giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet 

Läsaren av en intervjumetod behöver känna till det metodiska förfarandet för att kunna 

bedöma resultatens tillförlitlighet. Det krävs kanske också kunskap om specifika metodiska 

detaljer för en omtolkning eller för en tillämpning av undersökningens resultat (Kvale & 

Brinkmann, 2009). 

 

Författaren till denna studie tolkade data omsorgsfullt för att öka noggrannheten i studien. 

För att uppnå trovärdighet genomförde författaren själv samtliga intervjuer. En 

intervjuguide med semistrukturerade frågor användes som hjälp och stöd. För att 

ytterligare öka trovärdigheten presenterades resultatet i denna studie med representativa 

citat från intervjuerna. Intervjucitaten ger läsaren ett intryck av intervjuns innehåll och den 

personliga interaktionen i intervjusamtalet, det ger exempel på material som använts för 

forskarens analys (Kvale & Brinkmann, 2009). Graneheim och Lundman (2004) beskriver 

vikten av att studiens trovärdighet stärks genom tydlig beskrivning av 

databearbetningsprocessen. Under hela analysprocessen har handledaren haft tillgång till 

det transkriberade materialet, och en kontinuerlig återkoppling av analysarbetet har skett 

mellan handledare och författare. 

 

Reliabilitet hänför sig till forskningsresultatens konsistens och tillförlitlighet; den 

behandlas ofta i relation till frågan om ett resultat kan reproduceras vid andra tidpunkter 

och av andra forskare (Kvale & Brinkmann, 2009). Kvale och Brinkmann (2009) skriver 

att i vanligt språkbruk hänför sig validitet, giltighet, till sanningen, riktigheten och styrkan i 

ett yttrande. Kvale och Brinkmann (2009) menar att ett giltigt argument är hållbart, 

välgrundat, försvarbart, vägande och övertygande. Intervjuerna spelades in och 

transkriberades ordagrant, vilket gjorde att tillförlitligheten i redovisningen av intervjuerna 

blev optimalt. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att pauser, upprepningar och andra 

ovidkommande avbrott kan plockas bort, så det blir en harmoni i texten. Sju intervjuer blev 

tillräckligt för att få en djup information av sjuksköterskornas erfarenheter av att bedöma 

smärta hos sederade patienter på intensivvården. Graneheim och Lundman (2004) menar 

att större datamaterial riskerar göra analysen för ytlig. Patton (2002) konstaterar att den 

kvalitativa studiens trovärdighet inte beror på antalet deltagare, utan hur informationen 

deltagarna har kunnat generera och på vilket sätt analysprocessen har genomförts. 

 

FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Informanterna fick skriftlig information om vad studien handlade om, och syftet med 

studien. Informanterna fick information om att deltagandet i studien var frivillig, att 

uppgifterna behandlades konfidentiellt, att informanterna kunde dra sig ur när som helst, 

även mitt under intervjun, och att ljudfiler kommer att raderas efter att arbetet är klart och 

godkänt. Alla inkluderade i studien fick lämna ett skriftligt samtycke innan medverkan. 

Etikprövning styrs av lag (2003:460), forskning som avser människor. Denna kvalitativa 

studie utfördes inom ramen för Sophiahemmet högskola på avancerad nivå. Etikprövning 

har inte gjorts, eftersom studentarbeten inte kräver etikansökan. 

 

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att informerat samtycke betyder att man informerar 

undersökningspersonerna om det allmänna syftet med undersökningen, om hur den är 

upplagd i stort och om vilka risker och fördelar som kan vara förenade med deltagande i 

forskningsprojektet. Konfidentialitet i forskning betyder att privata data som identifierar 

deltagarna i undersökningen inte kommer att avslöjas (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Området forskningsetik är inte något välavgränsat område även om det är uppenbart att det 
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omfattar frågor om relationen mellan forskning och etik, om etiska krav på forskaren och 

etiska krav på forskningens inriktning och genomförande (Vetenskapsrådet, 2011).  

 

Vetenskapsrådet (2011) beskriver också att en mycket viktig del av forskningsetiken rör 

frågor om hur personer som medverkar i forskning som försökspersoner eller informanter 

får behandlas. Dessa personer skall i största möjliga utsträckning skyddas från skador eller 

kränkningar i samband med att de medverkar i forskning. Kvale och Brinkmann (2009) 

skriver att en intervjuundersökning är ett moraliskt företag. De moraliska frågorna gäller 

såväl medlen som målet för en intervjuundersökning. Författarna beskriver också den 

mänskliga interaktionen i intervjun påverkar intervjupersonen, och den kunskap som 

produceras genom en intervjuundersökning påverkar vår förståelse av människans villkor.  

 

RESULTAT 

Analysarbetet av intervjuerna frambringade tre kategorier och resultatet presenteras utifrån 

dem: sjuksköterskans kliniska blick, ta hjälp av andra och att använda hjälpmedel, dessa 

grundar sig på underkategorier som framkom under analysarbetet, se tabell 1. Resultatet 

styrks med representativa citat som förstärker trovärdigheten. 

 
Tabell 1. Översikt av kategorier och underkategorier 

Kategorier Underkategorier 

Sjuksköterskans kliniska blick Erfarenhet 
Patientens kroppsspråk 
Fysiologiska parametrar 

 
Ta hjälp av andra Vårdteam 

Närstående 
 

Att använda hjälpmedel Kommunikation med patienten 
Dokumentation 
Bedömningsinstrument 

Sjuksköterskans kliniska blick 

Erfarenhet 

Informanterna upplevde att de hade ganska goda kunskaper av att bedöma smärta och 

uttryckte att de hade jobbat länge och kände sig trygga i sin roll. Informanterna uttryckte 

att de hade nytta av sin erfarenhet som specialistsjuksköterska när det gällde att upptäcka 

och bedöma smärta på sederade patienter. De använde sin intuition av att något inte kändes 

bra med patienten. Erfarenhetsmässigt så vet informanterna att olika procedurer ger smärta. 

Informanterna menade att det finns beskrivet att patienter har ont vid procedurer som 

exempelvis vändningar. En del av dessa patienter på en intensivvårdsavdelning har blivit 

utsatta för större kirurgi, vilket gjorde att informanterna hade en stor insikt i 

smärtproblematiken.  

 

”Beroende på vilken traumatisk skada patienter varit utsatta för så vet vi 

erfarenhetsmässigt att det gör ont vid en vändning och ger då extra smärtstillande inför 

denna procedur” 
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I samband med en procedur, fick patienterna smärtlindring innan själva proceduren. 

Informanterna menade att det är en förebyggande åtgärd för att patienterna ska slippa 

smärtgenombrott, omvårdnad innebär också att se till att patienterna inte ska få ont.  

Om patienterna reagerar på smärta i samband med proceduren gavs smärtstillande och 

informanterna ökade även dosen av sedering. Därefter gjordes en ny bedömning och 

informanterna tittade på om patienterna verkade vara avslappnade eller om patienterna 

fortfarande såg spända och stressiga ut. Ibland tyckte informanterna att patienterna 

uttryckte sig så att man inte riktigt visste om det var smärta eller oro.  

 

”Man får ju försöka med smärtlindring och se vad som händer om patienten blir lugn då så 

får man väl förutsätta att det är smärtan” 

 

Informanterna menade att alla patienter är olika och reagerar på olika sätt vid smärta, det 

tar ett tag att lära känna en patient och förstå dennes smärtproblematik och kunna tyda 

signaler på att patienterna har smärta. Informanterna menade att varje patient är unik i sig 

och smärta är subjektivt för den enskilda patienten, vilket informanterna ansåg att de tog 

hänsyn till. Observationerna gjordes av informanterna när de gick in till patienterna för att 

göra en omvårdnadsstatus där smärtbedömning och sederingsgraden kontrollerades. 

Informanterna hade även en bakgrund med sig, patienternas anamnes, om och vad 

patienterna blivit utsatta för, som kunde orsaka smärta t.ex. en operation. Eftersom många 

av patienterna hade blivit opererade av olika anledningar, så utgick informanterna från att 

patienterna hade ont. 

 

”Om patienten nyligen är opererad då kan man utgå från att det finns en smärta med i 

bilden” 

 

Patientens kroppsspråk 

Informanterna beskrev att kroppsspråket ingick i helheten av att bedöma smärta, framför 

allt hos patienter som är tungt sederade och inte själva verbalt kan tala om att de har ont. 

Kroppsspråket uttrycker mycket om hur patienterna mår, om patienterna spänner sig i 

kroppen, om de ser plågade ut, hur de beter sig i sängen, om de ligger stilla eller snor runt, 

menade informanterna. Vid omvårdnadsåtgärder arbetar informanterna nära patienterna, då 

har informanterna möjlighet att bedöma patienterna genom att se hur de reagerar. 

 

”Om man har en patient som man inte får kontakt med över huvud taget och som inte gör 

några avvärjande rörelser eller spjärnar emot eller grimaserar… så upplever inte jag att 

patienten har ont, om det inte är något annat påtagligt med kallsvett eller takykardi eller 

någonting som man inte kan förklara” 

 

Informanterna tittade på rörelsemönster och ansiktsutryck t.ex. om patienterna hade 

rynkade ögonbryn, tårar som rann och pupiller som var stora. Patienterna kunde även se 

stressade och svettiga ut, och rörde sig på ett sätt som tydde på smärta. Informanterna 

menade att de bedömde smärta på patienterna hela tiden, både medvetet och 

undermedvetet. 

 

”Men alltså det är ju nåt sånt här pågående undermedvetet arbete som man hela tiden 

tittar på så klart om patienten har ont. Det är ju liksom centralt på nåt sätt. Det kollar man 

alltid efter att man ser hur de beter sig” 
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Informanterna tyckte också att en del av patienterna kunde jämra sig högt eller lågt fast 

dem är sederade. Ibland visste inte informanterna om det var smärta eller något annat 

obehag som patienterna upplevde. Informanterna menade att det även kunde stå för rädsla 

att smärtan skulle komma tillbaka, eller att patienterna känner ångest och oro.  

 

”Jag tror nog att vi ofta överbehandlar smärta och att vi underbehandlar ångest och 

rädsla” 

 

Informanterna upplevde att mimiken i ansiktet speglade en stor roll som uttryck för smärta. 

De observerade om patienterna grimaserade, skrynklade ihop ansiktet och blev spända i 

hela kroppen.  

 

Fysiologiska parametrar  

De fysiologiska parametrarna som puls, blodtryck och andningsfrekvens tittade 

informanterna på, när de bedömde smärta. Informanterna kontrollerade patienternas puls, 

blodtryck och andningsfrekvens, samtidigt som de tittade på om patienterna såg stressade 

ut, tårar som rann, pupiller som var stora och om patienterna kändes kallsvettiga, vilket 

informanterna menade kunde tyda på smärta. 

 

”Fysiologiska parametrar, ja det kan ju vara ett högt blodtryckt. t.ex. Det kan vara en hög 

hjärtfrekvens, hög andningsfrekvens…” 

 

Informanterna menade att ett blodtryck som ökade och en puls som var snabb, framförallt i 

en omvårdnadsprocedur t.ex. vid vändning eller lägesändring, kunde tolkas som smärta. En 

hög andningsfrekvens är ett annat tecken på smärta menar informanterna. De uttryckte 

också att dessa parametrar kunde tyda på något annat, till exempel oro och rädsla.   

Ta hjälp av andra 

Vårdteam 

Informanterna arbetade nära tillsammans med övriga teamet, som bestod av läkare, 

undersköterskor och sjukgymnaster. Informanterna uttryckte att de arbetade tillsammans 

som ett lag runt patienten, och frågade varandra när det gällde smärtbedömning av 

patienterna. 

 

”allt ifrån undersköterskor och sjuksköterskor och sjukgymnaster och läkare, allihopa 

tittar vi tillsammans och alla frågar vi varandra” 

 

Informanterna menade att det handlade om att hjälpas åt för att ge patienterna bästa 

möjliga vård och omvårdnad. Även när det gällde att lära känna patienterna för att få en 

förståelse för vilket omvårdnadsbehov som behövdes.  

 

”Folk är ju så väldigt olika, en del ligger ju bara blick stilla när de har ont och andra far 

runt i sängen och rör sig hela tiden” 

 

Informanterna uttryckte att det tog ett tag att sätta sig in i en situation och lära känna 

patienten och dennes tillstånd. Undersköterskan var kanske den som hade träffat patienten 

flera gånger förut, vilket gjorde att undersköterskan kände patienten bäst och visste vilka 

omvårdnadsbehov han/hon hade. Undersköterskorna arbetade nära patienterna i olika 

omvårdnadsprocedurer vilket gjorde att de kunde observera och rapportera till 
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informanterna när de upplevde att patienterna hade ont eller om patienten verkade ha andra 

obehag. 

 

”tyckte inte du att det verkar så, jag tyckte han verkade ha ont nu” 

 

Informanterna rådgjorde alltid med läkarna och de diskuterade tillsammans om olika 

sederingsgrader och vilken smärtbehandling som passade för just denna patients 

välbefinnande. Ibland kändes det som om de stred lite mot varandra angående sedering och 

smärtbehandling uttryckte informanterna. Informanterna menade att de ville öka dosen för 

att de tyckte att patienten verkade ha ont, medan läkarna ville minska dosen för att få en 

snabbare mobilisering.  

 

”Vi tycker att patienterna har ont och så tycker de att de ska vara mer vakna och så 

minskar de behandlingen” 

 

Närstående 

Närstående var också viktiga i omvårdnadsarbetet med patienterna, uttryckte 

informanterna. De kände sina anhöriga eller närstående bäst och kunde vara till stor hjälp i 

omvårdnaden. Om de befann sig på rummet när informanterna gjorde sin 

omvårdnadsstatus så hade informanterna möjlighet att fråga de närstående hur dem ansåg 

att deras närstående såg ut att må, om dem tyckte att något annorlunda hade inträffat eller 

att dem tyckte att deras närstående såg mer stressad eller plågad ut. 

 

”Man kan ta hjälp av anhöriga kanske om de är därinne på rummet och fråga liksom, om 

de kan tyda patientens signaler” 

 

Informanterna menade att närstående/anhörig kunde vara behjälpliga med att tala om att 

deras närstående exempelvis inte kunde ligga på höger sida på grund av något som 

informanterna inte kände till. 

Att använda hjälpmedel 

Kommunikation med patienten 

Patienterna som informanterna kunde kommunicera med, upplevde informanterna inte vara 

svåra att smärtbedöma. Patienterna som var lätt sederade kunde själva medverka till 

smärtbedömning genom att nicka eller skaka på huvudet när informanterna frågade om 

smärta. Informanterna menade att de ställde frågor som skulle underlätta för patienterna att 

svara ja respektive nej. Patienterna som var lite mer ytligt sederade kunde också uttrycka 

sig med att de tog sig för magen, om de blivit opererade där. De patienter som var helt 

vakna och inte sederade kunde verbalt själva tala om att de hade ont. 

 

”Då får man ju besked på en gång att patienten har ont, och då kan man ge mer 

smärtstillande” 

 

Dokumentation  

Dokumentation gjordes av informanterna i ett speciellt dokumentationssystem kopplat till 

ett övervakningssystem. Omvårdnadsstatus gjordes på alla patienter, vid varje arbetsskift 

och inbegrep även att bedöma smärta och kontrollera sederingsgraden. I deras 

övervakningssystem kom det upp en lampa som blinkade när det var dags att göra en 

omvårdnadsstatus, som en påminnelse om att det var dags. I dokumentationssystemet fanns 

ett protokoll där smärtbedömning i vila och rörelse dokumenterades. Informanterna 
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uttryckte att de kunde bli bättre på att dokumentera. Många gånger när det gavs bolusdoser 

eller efter dosändringar av smärtbehandling ska en smärtbedömning dokumenteras men så 

skedde det inte alltid regelmässigt. Kontinuerlig bedömning gjordes hela tiden av 

patienternas välbefinnande och smärta, men det dokumenterades inte så ofta.  

 

”men om patienten blir mer ytlig och sederas lite mer under arbetspasset och kanske efter 

tag ändras dosen tillbaka till lagom sederad, så går vi inte in och dokumenterar det” 

 

Ett önskemål, uttryckte informanterna, borde vara att man kunde gå tillbaka och titta på 

smärtbedömningen vid ett exakt klockslag.  

 

Bedömningsinstrument 

Det finns skalor som hjälp att bedöma smärta där VAS-skalan är den som är vanligast 

uttryckte informanterna. Enligt lokala riktlinjer användes den och kunde inte patienterna 

verbalt förmedla sin smärta användes en enkel beteendeskala. Denna skala användes på det 

aktuella sjukhuset om patienterna inte själva kunde skatta sin smärta med vare sig 

numerisk eller verbal skala, t.ex. på grund av demens eller sänkt medvetandegrad. 

 

  ”Beteendeskalan tittar man också på och fyller i vårt journalsystem, där tittar man på 

mimiken, plågat ansiktsutryck, om patienten jämrar sig högt, så jämför man det mot VAS-

skalan, då blir det ju 0-3 är ju liksom lugn och fin, 4-7 är väl kanske att man spänner sig, 

eller har en rynka mellan ögonen” 

 

En del av informanterna efterlyste att pröva andra beteendeskalor, som finns för att skatta 

smärta hos sederade patienter på intensivvårdsavdelning, som inte själva verbalt kan tala 

om sin smärta.  

 

”Jag efterlyser egentligen fler… kanske man kunde testa lite olika såna skalor för att se, 

det blir ganska grovt med VAS-skalan kan jag tycka också här med sederade patienter för 

då mellan 0-3 då, då ja då ska de inte ge några som helst tecken på smärta och 4-7 så jaa 

kan de ha egentligen lite ont eller ganska rejält ont” 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Ansats 

Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att bedöma smärta hos 

sederade patienter på intensivvårdsavdelning. För att kunna svara på studiens syfte, valdes 

en kvalitativ metod med deskriptiv design. Metoden ansågs lämplig för att erhålla 

subjektiv beskrivning av sjuksköterskors erfarenheter. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) 

innebär deskriptiv design att intervjun söker erhålla nyanserade beskrivningar av olika 

aspekter av intervjupersonens livsvärld, hur hon/han upplever, känner och handlar. En 

annan metod som kunde ha använts är enkäter, men författaren till denna studie ville fånga 

informanternas beskrivning av sina erfarenheter och upplevelser, därför kändes det 

naturligt att välja intervjuformen. Patton (2002) menar att vid intervjuer av människor 

framkommer deras perspektiv på den levda världen. Intervjuer kan få fram information om 

sådant som inte går att observera eller mäta till exempel känslor och upplevelser kring ett 

fenomen. En semistrukturerad intervjuguide arbetades fram där författaren kunde ställa en 

öppen fråga som enligt Polit och Beck (2012) ger mer djup i materialet. Därefter ställdes 
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följdfrågor som svarade mot arbetets syfte. Efter att alla intervjuer genomförts uppnåddes 

datamättnad dvs. tillräckligt med material hade insamlats för att uppnå studiens syfte. 

 

Urval 

Författaren tog kontakt med verksamhetschefen på det aktuella sjukhuset med syfte att få 

ett medgivande för att kunna genomföra studien. Brev med en kort information över vad 

studien skulle handla om sändes iväg. Skriftligt godkännande erhölls innan intervjuerna 

kunde påbörjas. Därefter kontaktades vårdchefen som tillfrågades utifrån sin 

personalkännedom, om han kunde hjälpa författaren att utse sjuksköterskor efter studiens 

urvalskriterier. Antalet intervjuer diskuterades både med handledare respektive examinator, 

där vi kom överens om antalet sju sjuksköterskor. Ett strategiskt urval gjordes på sju 

sjuksköterskor med intensivvård som specialistinriktning. Sjuksköterskorna skulle ha en 

arbetslivserfarenhet av intensivvård på minst fem år, en spridning av ålder och 

könsfördelning för att lättare fånga sjuksköterskornas erfarenheter. Valet av fem år ansåg 

författaren vara tillräckligt med erfarenhet för att kunna bidra till studiens syfte. Om valet 

hade varit ett till två år, så tror författaren till denna studie att sjuksköterskorna skulle ha 

mycket fokus på nya arbetet som specialistsjuksköterska. Arbetet kräver också medicinsk 

teknisk kunskap som kan vara tufft i början av sin nya karriär. Strategiskt urval är en bra 

metod för att få maximalt stor variation av deltagare (Patton, 2002). Målsättningen med 

strategiskt urval var att informanterna skulle kunna beskriva problemställningen och 

studiens syfte. Enligt Malterud (2009) är det bättre att urvalet är rikt på information än att 

det är representativt, ett slumpmässigt urval kan hota kunskapens giltighet vid en kvalitativ 

studie. Efter att vårdchefen valt ut informanterna tillfrågades de och alla utvalda gav sitt 

godkännande för att delta i studien. Informanterna fick en forskningspersonsinformation 

om studien och de fick skriva under ett samtyckesformulär. Informanterna som deltog var i 

åldrarna 46-61 år, de hade arbetat som sjuksköterskor på intensivvården mellan 6 och 36 

år, informanterna var fem kvinnor och två män. Enligt Graneheim och Lundman (2004) 

blir det en rikare variation av data genom att informanterna har olika kön, ålder och 

erfarenhet. Informanternas erfarenhet och kunskap gjorde att de hade mycket att tillföra 

studien genom att svara på öppna frågor som ställdes. Om informanterna hade varit 

nyexaminerade specialistsjuksköterskor, kanske resultatet sett annorlunda ut. En 

nyutexaminerad specialistsjuksköterska kanske inte vågar berätta hur hon/han upplever 

olika situationer. Resultatet hade kanske till större del grundat på evidensbaserad kunskap 

snarare än erfarenhet. 

 

Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna genomfördes individuellt och författaren till studien utförde själv alla 

intervjuer. Intervjuerna startade med att informera om studiens syfte återigen, information 

om att studien behandlas konfidentiellt och att informanterna kunde dra sig ur när som 

helst även under intervjun. Samtliga intervjuer genomfördes under arbetstid på 

informanternas arbetsplats. Informanterna blev frikopplade till att ställa upp och bli 

intervjuade. Intervjuerna kunde genomföras i lugn och ro utan stress, vilket var 

vårdchefens förtjänst då han tyckte det var viktigt att kunna medverka till att studien kunde 

uppfyllas. En pilotintervju genomfördes för att bedöma om intervjuguiden var relevant för 

syftet och säkerställa frågornas användbarhet, inga förändringar gjordes vilket gjorde att 

pilotintervjun kunde inkluderas. Kvale och Brinkmann (2009) menar för att kunna bedöma 

om frågorna som ställs är relevanta till studien att de tolkas rätt och inte missuppfattas, så 

är det bra att börja med pilotintervju. Intervjuerna tog ca 20 minuter som författaren tyckte 

var tillräckligt för att få all information. Efteråt gavs möjlighet till reflektion som tog några 

extra minuter, totalt ca 30 minuter, den inkluderades inte i studien. Intervjuerna 
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genomfördes i enskilt rum där ett ostört samtal kunde genomföras. Författaren strävade 

efter att skapa en god och trygg situation under intervjun, detta genomfördes med ett bra 

kroppsspråk och god ögonkontakt ett gott samspel uppnåddes mellan intervjuaren och 

informanten. Kvale och Brinkmann (2009) menar att en god miljö bidrar till trygghet för 

informanten och intervjuaren, och att informanten vågar öppna sig och tala fritt om sina 

erfarenheter. Lantz (2011) beskriver vad en besöksintervju innebär, intervjuaren uppsöker 

informanten som ska intervjuas på en plats som passar denne till exempel på arbetsplatsen 

eller i hemmet. Lantz (2011) menar också att en besöksintervju är en metod för 

datainsamling som både är kostsam och tidskrävande jämfört med vanliga enkäter, men i 

vissa situationer är det nödvändigt för att säkerställa kvaliteten på svaren. Fördelen är att 

mer komplicerade frågor kan ställas jämfört med en vanlig enkät, eftersom oklarheter i 

frågan oftast kan lösas just tack vare den personliga interaktionen. Det är viktigt att skapa 

trygghet för informanter som blir intervjuade och att de får fullständig uppmärksamhet.  

 

Bearbetning av data 

Studien analyserades med en kvalitativ manifest innehållsanalys enligt Graneheim och 

Lundman (2004) som menar att manifest analys beskriver det som faktiskt sägs det tydliga 

och uppenbara utan större tolkning. Manifest analys anses lämplig med sin förmåga att 

förutsättningslöst analysera texter som baseras på människors berättelser vilket var syftet 

med denna studie. Det inspelade materialet transkriberades noggrant och ordagrant av 

författaren själv. Författaren valde att skriva ner allt som informanterna och intervjuaren 

sa. Även hummanden och skratt m.m. Transkriberingen utfördes samma dag eller dagen 

efter intervjun, vilket författaren till denna studie tyckte var bra när allt fanns färskt lagrat i 

minnet. Det är en stor fördel att utföra transkriberingen medan intervjuerna är i färskt 

minne (Patel & Davidson, 2011). Själva analysprocessen gjordes genom att författaren 

upprepade gånger läste igenom materialet för att få en helhet. Därefter urskildes de 

meningsbärande enheterna ut som överensstämde med studiens syfte. De ringades in med 

överstrykningspenna och lästes igenom flera gånger om. Graneheim och Lundman (2004) 

menar att de meningsbärande enheterna ska kondenseras ner till kortare meningar utan att 

kärnan i innehållet försvinner. Att välja ut de meningsbärande enheterna kan vara svårt, det 

är viktigt att korta ner de meningsbärande enheterna utan att det centrala innehållet 

förloras. Med för stora enheter riskeras att de innehåller mer än en företeelse och väljs för 

små enheter blir risken att materialet fragmenteras. I båda fallen kan viktig information 

missas (Graneheim & Lundman, 2004). Intervjuer ger ökad information och en högre 

kvalitet, vilket anses som en god metod för insamling av data vid kvalitativ forskning 

(Polit & Beck, 2012). Författaren till denna studie valde att stanna på kategorier pga. att 

manifest innehållsanalys hade använts. För att skapa lämpliga kategorier och 

underkategorier fick författaren återgå till meningsenheterna upprepade gånger för att få en 

helhet. Analysmaterialet från dessa sju informanter beskrev sina erfarenheter väldigt 

snarlikt vilket styrkte trovärdigheten, och att författaren försökt vara neutral under samtliga 

intervjuer. Enligt Graneheim och Lundman (2004) kan dataanalysen genomföras på både 

manifest och latent nivå, författaren till denna studie hade valt manifest nivå vilket innebar 

en mindre grad av tolkning därutav har författaren avstått från att bilda tema där det 

föreligger en högre grad av tolkning. Författaren av denna studie är dock medveten om att 

det förekommer en viss grad av tolkning även på manifest nivå. 

 

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver meningsbärande enheter som drar samman 

intervjupersonens yttranden till kortare formuleringar. Långa meningar pressas samman i 

en kortare. Analysen av en intervju beskrivs i flera olika steg. Först läses intervjun igenom 

för att få en känsla av en helhet, och utesluta att någon meningsbärande enhet gått förlorad, 
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sedan fastställs de naturliga ”meningsenheterna” i texten som uttrycktes av 

intervjupersonens egna ord. Därefter söks och formuleras ett tema. Vidare ställdes frågor 

till meningsenheterna utifrån undersökningens specifika syfte. I sista steget sammanfogas 

hela intervjuns centrala, icke överflödiga teman samman i en deskriptiv utsaga. Resultatet 

kan sedan sammanställas i en tabell med meningsbärande enhet, kondensering och olika 

kategorier för att sedan formulera ett tema. Kodning och kategorisering användes tidigt 

inom samhällsvetenskapen för analys av texter (Kvale & Brinkmann, 2009). Kodning 

innebär att man knyter ett eller flera nyckelord till ett textsegment för att underlätta senare 

identifiering av ett uttalande, medan kategorisering är en mer systematisk begreppsbildning 

kring ett uttalande som skapar förutsättningar för kvantifiering. De båda termerna används 

ofta omväxlande med varandra (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

Giltighet, trovärdighet och överförbarhet 

Forskningsresultat ska vara så pålitliga och trovärdiga som möjligt, trovärdighet stärks 

genom tydlig beskrivning av databearbetningsprocessen (Graneheim & Lundman, 2004). 

Graneheim och Lundman (2004) menar att trovärdigheten kan ökas genom att författaren 

är medveten om att materialet kan förändras genom hela arbetets gång, men även att 

förförståelsen ökar i takt med att författaren blir insatt i ämnet. Författaren till denna studie 

tolkade data omsorgsfullt för att öka noggrannheten i studien. För att uppnå trovärdighet 

genomförde författaren själv samtliga intervjuer, en intervjuguide med semistrukturerade 

frågor användes som hjälp och stöd. Intervjuerna spelades in med en bandspelare därefter 

transkriberades intervjuerna ordagrant samma dag eller dagen efter medan intervjun var i 

färskt minne. Studiens trovärdighet förstärktes genom att handledaren bearbetade data på 

samma sätt som författaren till denna studie. Sju intervjuer blev tillräckligt för att få en 

djup information av sjuksköterskors erfarenheter av att bedöma smärta hos sederade 

patienter på intensivvårdsavdelning. En variation med en könsfördelning, antalet 

verksamma år som specialistsjuksköterska och ålder kan ge en ökad giltighet. Enligt 

Graneheim och Lundman (2004) kan giltigheten ökas genom att det finns en spridning i 

ålder och en fördelning mellan könen, vilket ger ett vidgat perspektiv och därmed ett rikare 

material. Författarna menar även större datamaterial riskerar göra analysen för ytlig. 

Intervjumaterialet lästes om och om igen till författaren till denna studie började se 

helheten i materialet, och få en försäkran om att relevant data inte gick förlorad. Materialet 

arbetades fram till underkategorier och kategorier som täckte det relevanta i innehållet. 

Författaren upplevde att det var svårigheter att på egen hand tolka och arbeta fram 

kategorierna, därför diskuterades dessa med handledaren. En fördel hade kunnat vara två 

författare som kunde ha reflekterat och diskuterat de olika kategorierna. Validiteten och 

tillförlitligheten kunde till denna studie förstärkas genom diskussion med handledare. För 

att ytterligare öka trovärdigheten presenterades resultatet i denna studie med representativa 

citat från intervjuerna. Graneheim och Lundman (2004) menar att trovärdigheten kan ökas 

genom att studien resultat styrks med citat från intervjumaterialet, och att studiens syfte 

kan överföras till andra grupper.  

Resultatdiskussion 

Sjuksköterskans kliniska blick 

Studien syfte var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att bedöma smärta hos 

sederade patienter på intensivvårdsavdelning. Resultatet visade att samtliga informanter 

läste av kroppsspråket och tittade på parametrar som puls, blodtrycket och 

andningsfrekvens, även på de patienter som kunde kommunicera själva verbalt. 

Sjuksköterskan på intensivvården behöver övervaka patienterna kontinuerligt, patienternas 

cirkulation och respiration efter kirurgi och anestesi, samt dokumentera vitala funktioner 
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(Gulbrandsen & Stubberud, 2009). Sjuksköterskans omvårdnadsansvar är även att bedöma 

och tolka signaler på smärta hos sederade patienter på intensivvårdsavdelning och 

individanpassa smärtbehandling. Sjuksköterskan ska utifrån patientens individuella behov 

identifiera, använda mätinstrument, bedöma, åtgärda och utvärdera till exempel 

smärtlindring och sedering (Riksföreningen för anestesi och intensivvård & svensk 

sjuksköterskeförening 2012). Kroppsspråket var en annan viktig observation som 

informanterna gjorde, framför allt på de patienter som var tungt sederade. Informanterna 

upplevde att ansiktet speglade uttryck för smärta, mimiken. De observerade om patienterna 

grimaserade, skrynklade ihop ansiktet och blev spända i hela kroppen. Genom att lägga 

ihop dessa olika parametrar så tolkade informanterna vad de olika signalerna stod för. 

Enligt Travelbee är synligheten av personliga identiteter, som uppstår när sjuksköterskan 

ser den unika individen, och får en förståelse av patientens upplevelse av sin situation 

(Kirkevold, 2000). 

 

Gelinas et al.(2004) beskriver smärta som ett stort problem inom intensivvården och att det 

viktigaste för att få en tillräcklig smärtlindring är en bra bedömning av patientens situation. 

De flesta av dagens patienter på intensivvårdsavdelning har varit utsatta för stora ingrepp 

och trauma, vilket betyder att smärt- och stressresponsen är stark och kan bli långvarig. 

Korrekt smärtlindring kan bidra till att reducera stressresponsen hos patienten 

(Gulbrandsen & Stubberud, 2009). För att kunna tillgodose varje enskild patients behov av 

smärtlindring måste sjuksköterskan på intensivvårdsavdelning utgå från den aktuella 

patientens subjektiva och objektiva situation. Sjuksköterskan bör se signaler på smärta 

genom att läsa av olika parametrar, titta på respirationen och cirkulationen, som exempel 

snabb, ytlig och oregelbunden andning, samt snabb puls och ett ökat blodtryck som kan 

vara tecken på smärta (Gulbrandsen & Stubberud, 2009). 

 

Idag ska patienterna vara lätt sederade för att kunna tränas ur respiratorn och snabbare 

mobiliseras. I de flesta fall är målet med lätt sedering, att få patienter lugna, smärtfria och 

samarbetsvilliga med ventilatorbehandling (Thuong, 2008). I en avhandling av Karlsson 

(2012) beskrivs dock att patienter som är vakna under respiratorbehandling kunde uppleva 

ett tillstånd av beroende i negativ mening. Patienterna var smärtsamt medvetna om sin 

hjälplöshet, sina upplevelser av obehag och nödvändigheten i att uthärda de begränsade 

möjligheterna att kommunicera genom att inte kunna prata. Enligt Karlsson (2012) ska en 

alert vårdare vara uppmärksam, lyssna efter ljud och tolka patientens ansiktsuttryck, 

kroppsspråk och blick för att kunna bedöma om det t ex. behövdes sugas i tuben eller att 

andra vårdåtgärder skall vidtas. Att noga följa parametrar och tecken som avslöjar om 

patienten inte får tillräckligt med luft eller inte är smärtfri gör att patienten litar på 

vårdaren. Det som krävs är att patienten är lugn och inte visar tecken på lidande och kan 

erbjudas ett vårdande som kännetecknas av vårdare som kan stå patienten bi vad som än 

händer (Karlsson, 2012). Detta är i överensstämmelse med Travelbee, som menar om 

omvårdnadens mellanmänskliga aspekter, att mötet som präglas av de olika individerna har 

olika förväntningar och uppfattningar om varandra, man får en känsla av varandras 

personlighet med hjälp av observationer, intryck och bedömningar (Kirkevold, 2000).  

 

Genom att hålla sederingen mer lätt så blir det lättare för patienterna att kommunicera. Via 

olika signaler som att nicka eller skaka på huvudet, vid frågan om smärta, eller visa tecken 

till smärta genom att röra på armarna eller visa/ peka på bilder som beskriver smärta i form 

av ledsna ansikten (Gulbrandsen & Stubberud, 2009). Informanterna uttryckte att 

patienterna tog sig för magen, om de var opererade där för att påvisa smärta. Patientens 

behov av sedering bestäms från fall till fall, i dag råder enighet om att patienten bör hållas 
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så lätt sederad som möjligt med bibehållen god smärtlindring och ångestdämpning samt att 

egenandningen ska återupprättas (Gulbrandsen & Stubberud, 2009). Uppgiften att värna 

om den sederade patientens autonomi, integritet och värdighet ställer stora krav på 

sjuksköterskans etisk-moraliska kompetens. Enligt Socialstyrelsen (2005) ska 

sjuksköterskan visa omsorg om och respekt för patientens autonomi, integritet och 

värdighet. Hos patienter som inte kunde kommunicera tittade informanterna på helheten, 

de gick på känsla, sin intuition för att bilda sig en uppfattning. Undersökningar av patienter 

visar att de i efterhand minns eller sätter smärta i samband med själva händelsen/den akuta 

situationen, intubationen (en slang i luftstrupen, för att hjälpa patienten andas), sugning, 

borttagande av olika dränage och infusioner som kan ge smärta i kärlet (Gulbrandsen & 

Stubberud, 2009).  

Patienterna hade en bas av smärtlindring och sedering, som informanterna kunde öka 

respektive sänka vid olika omvårdnadsåtgärder. Analgetika (läkemedel) bör ges 

regelbundet eller kontinuerligt för att försäkra en tillräcklig analgesi (smärtlindring), 

(Larsson & Rubertsson, 2005). Informanterna gav smärtstillande vid behov, och gav även 

förebyggande smärtlindring inför olika omvårdnadsprocedurer där de förutsåg att 

proceduren i sig kunde frambringa smärta hos patienterna. Att förekomma smärtan är en 

viktig princip för att förebygga att akuta smärtor blir kroniska (Gulbrandsen & Stubberud, 

2009). Det betyder att analgetika ska ges innan smärtan uppstår eller innan den förvärras, 

smärtlindring bör ges regelbundet och vid behov. I de fall patienten är vaken och 

samarbetar, är det viktigt att informera patienten att han/hon ska be om smärtlindring så 

snart smärtan dyker upp och innan den blir värre. Förebyggandet av smärtan bryter 

”smärtcirkeln” och dämpar rädslan för nya smärtor (Gulbrandsen & Stubberud, 2009). 

Kontinuerlig bedömning av patientens reaktion på medicineringen är det tryggaste och 

mest effektiva sättet att administrera smärtstillande läkemedel (Gulbrandsen & Stubberud, 

2009). 

 

Ta hjälp av andra 

Informanterna rådgjorde och lyssnade med övriga teamet som kanske hade jobbat med 

patienten tidigare. Informanterna menade att det handlade om att hjälpas åt för att ge 

patienterna bästa möjliga vård, även att lära känna patienterna för att få en förståelse för 

vilket omvårdnadsbehov som behövdes. Därmed följer informanterna Socialstyrelsens 

(2005) kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska, att tillvarata arbetslagets och 

andras kunskaper/erfarenheter och genom teamsamverkan bidra till en helhetssyn på 

patienten.  

 

Informanterna tyckte även att närstående var en viktig del i omvårdnadsarbetet med 

patienterna, de kände sina närstående väl. Det är ofta de anhöriga som vet hur sin 

närstående vill ha det t.ex. vilken sida som patienten vill ligga på. Enligt Socialstyrelsen 

(2005) ska sjuksköterskan tillvarata patientens och/eller närståendes kunskaper och 

erfarenheter. Socialstyrelsen (2005) säger att sjuksköterskan ska ha förmåga utifrån 

patientens och/eller närståendes önskemål och behov föra deras talan, uppmärksamma 

patienter som inte själva uttrycker informationsbehov, eller som har speciellt uttalade 

informationsbehov. Om närstående befann sig på rummet när informanterna gjorde sin 

omvårdnadsstatus så fanns möjlighet att fråga de närstående hur dem ansåg att deras 

närstående såg ut att må. Om deras närstående såg mer stressade eller plågade ut. Avsikten 

är att göra det uthärdligt för att lindra patientens och därmed också de närståendes lidande 

(Karlsson, 2012). 
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Travelbee beskriver omvårdnad som grundläggande begrepp är att hjälpa människor hitta 

mening i upplevelsen av sjukdom och lidande ha ett ansvar för att hjälpa individer och 

deras familjer, hon ser lidandet som en fundamental allmänmänsklig erfarenhet. Målet för 

omvårdnaden är att hjälpa patienten att uthärda och bemästra sjukdom och lidande och 

finna en mening i sin upplevelse (Kirkevold, 2000). Sjuksköterskor ska enligt 

Socialstyrelsen (SOSFS 1993:17) ge omvårdnad för att minska lidande för patienten. 

Omvårdnad är också att ge smärtlindring för att patienterna inte ska få ont, och sedering för 

att lindra obehagliga minnen, dämpa ångest och oro för patienternas välbefinnande. Det är 

också viktigt att lugna patienten genom personlig kontakt för att ge orientering i tid, rum 

och omständigheter (Larsson & Rubertsson, 2005). När informanterna arbetade bedside så 

kunde dem prata och lugna patienterna. Sjuksköterskan kan förmedla till sin patient att hon 

eller han inte är ensam i den situation som individen befinner sig i, det är ett sätt att lätta på 

patientens börda enligt Travelbee (Kirkevold, 2000). 

 

En del av informanterna upplevde att de överbehandlade smärta och underbehandlade oro 

och ångest. Det kanske är så att fokus ligger på att behandla smärta, så att ångest glöms 

bort. Många patienter kanske känner mer ångest och oro över sin situation på 

intensivvårdsavdelning än smärtan. Patienternas upplevelse under mekanisk ventilation 

beskrevs i en studie av Karlsson, Bergbom & Forsberg (2012) där andfåddhet och att inte 

kunna tala var den värsta upplevelsen, till följd av smärta och obehag som orsakades av 

trakealtuben. En annan upplevelse var känslan av att vara hjälplös, övergiven och maktlös 

på grund av deras allvarliga fysiska tillstånd. Patienternas lidande kunde lindras genom 

kommunikation, deltagande i vården, omsorg och kamratskap. Patienter som hade 

mekanisk ventilation uttryckte att uthålligheten underlättades genom att sjuksköterskorna 

förmedlade hopp och tro på återhämtning och att sjuksköterskorna stärkte patienternas vilja 

till att kämpa för återhämtning och överlevnad (Karlsson, Bergbom & Forsberg 2012). 

 

Enligt Socialstyrelsen (2005) ska sjuksköterskor uppmärksamma och möta patientens 

sjukdomsupplevelse och lidande och så långt som möjligt lindra detta genom adekvata 

åtgärder. När informanterna arbetade med sitt team bedside som vid en omvårdnadsstatus, 

så kunde informanterna uppmärksamma och tillgodose patienternas behov omgående. Ett 

viktigt begrepp i Joyce Travelbees omvårdnadsteori är att betrakta människan som en unik 

individ och att individens egna upplevelser är viktiga (Kirkevold, 2000). Det har 

framkommit i studier att det hjälper patienterna till viljan att kämpa för överlevnad om de 

får höra hopp och tro på återhämtning. Travelbee menar att sjuksköterskan kan använda sin 

egen personlighet och sina kunskaper för att hjälpa patienten att förändra sin situation. 

Travelbee beskriver omvårdnad som grundläggande begrepp är att hjälpa människor hitta 

mening i upplevelsen av sjukdom och lidande.  

 

Att använda hjälpmedel 

En del av patienterna som befinner sig på en intensivvårdsavdelning är intuberade och 

ligger kopplade till en respirator, vilket gjorde det svårt för informanterna att kommunicera 

verbalt med patienterna. Det försvårar även för informanterna att göra en adekvat 

smärtbedömning hos patienterna. Kommunikation med patienter på intensivvårdsavdelning 

försvåras många gånger för att patienten är medvetslös, sederad och/eller intuberad 

(Gulbrandsen & Stubberud, 2009). Ett viktigt redskap är kommunikation som kan ske både 

på ett verbalt och/eller ett ickeverbalt sätt. Enligt Travelbee så är kommunikation ett av 

sjuksköterskans viktigaste redskap, kommunikation pågår kontinuerligt när två människor 

möts. Travelbee menar att kommunikation sker vid varje interaktion med patienterna, 
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genom verbal (ord och skrift) och icke verbal (framträdande, beteende, kroppshållning, 

tonfall, mimik) kommunikation. 

 

Kommunikation med patienter som är lätt sederade kräver en stor kunskap och erfarenhet, 

framkom i en studie av Tingsvik, Bexell, Andersson och Henricson (in press). Detta är en 

utmaning som kräver expertis och tålamod från sjuksköterskorna. Att ge individuell 

omvårdnad, behandla patienterna med respekt, värna om deras integritet och låta 

patienterna vara delaktiga i vården anses vara lättare att uppnå när patienterna är lätt 

sederade. Genom att uppnå detta ökade sjuksköterskornas tillfredsställelse med vården av 

patienterna.  

 

Informanterna uttryckte att de patienter som var lätt sederade inte var så svåra att bedöma, 

och de kunde möjligtvis själva tala om att de hade ont. Det vanligaste är att patienterna 

bedöms på sin smärta med hjälp av olika mätmetoder exempel VAS (visuell analog skala), 

(Rawal, 1999; Sloman, Rosen, Rom & Shir, 2005). Denna typ av skala bör patienternas 

smärta skattas med i första hand. Gelinas (2007a) beskriver att patienterna kommunicerade 

med sjuksköterskorna genom att nicka eller skaka med huvudet alternativt genom att röra 

på armarna. Det är viktigt att ställa en fråga i taget. Att observera patientens mimik kan 

hjälpa oss att tolka om han/hon håller med om det som sägs eller inte, och om han/hon 

slappnar av i situationen (Gulbrandsen & Stubberud, 2009).  

 

För att smärtbedöma patienter som är djupt sederade och inte verbalt kunde förmedla sin 

smärta, använde informanterna en VAS- beteendeskala som hjälp. Bedömningen gjordes 

av ansiktsuttryck, rörelsemönster, eventuell muskelspänning och ljud från patienten. 

Smärtskalan var lokalt framtagen och skulle enligt lokala riktlinjer användas för patienter 

som verbalt inte kunde förmedla sin smärta själv, t ex patienter med afasi eller påverkat 

medvetande. Skalan var dock inte validerad för patienter inom intensivvård. Det finns 

andra beteendeskalor som har validerats för att användas på patienter inom intensivvård. 

Cade (2008) skriver om tillförlitligheten och giltigheten för BPS (Behavioural Pain Scale) 

och CPOT (Critical-Care Pain Observation Tool), bedömningsinstrumenten ska kunna 

fastställas och rekommenderas för användningen i praktiken. Det finns dokumenterat att 

smärta är ett underbehandlat tillstånd hos inlagda patienter på intensivvårdsavdelning. När 

patienterna inte själva kan rapportera sin smärta verbalt, används fysiologiska parametrar 

och olika beteendeskalor som hjälp för sjuksköterskor i beslutsfattande situation i samband 

med administration av analgetika, för bedömning och utvärdering av patienternas smärta 

(Topolovec-Vranic et al., 2010). Gelinas et al. (2004) menar att dokumentation som var 

ofullständig eller otillräcklig kunde avsaknaden av ett smärtbedömningsinstrument vara 

orsaken. Ett instrument för att skatta smärta tros leda till en förbättrad smärtbedömning av 

kritiskt sjuka intuberade patienter. 

 

Dokumentation var en annan viktig del av informanternas arbetsuppgifter. Patienternas 

smärta och välbefinnande dokumenterades regelbundet i deras journalsystem av 

informanterna. Det finns studier (Wøien et al., in press) som visar att bättre 

beteendeinstrument för att skatta smärta med bidrar till en mer systematisk strategi och 

bättre dokumentationsrutiner. Att införa ett systematiskt bedömningsinstrument för att 

bedöma smärta och sederings grad beskriver Wøien, Voerøy, Aamodt och Bjørk (in press) 

att signifikanta förbättringar sågs i enheternas bedömning och dokumentations rutiner som 

gjordes av sjuksköterskorna efter ett införande av smärtskattningsinstrument. För att 

smärtbedömningen inte skulle variera med olika sjuksköterskors arbetspass, behövdes ett 

bra dokumentations- och utvärderingssystem. 
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I en studie av Topolovec-Vranic et al.(2010) beskrivs införandet av en objektiv smärtskala 

för bedömning av smärta hos icke-verbala patienter. Skalan minskade patienternas 

retrospektivt upplevda smärta, det blev en bättre dokumentation och sjuksköterskorna fick 

bättre självförtroende i samband med bedömning av smärta hos icke-verbala patienter. 

  

Informanternas främsta redskap för att bedöma smärta hos sederade patienter på 

intensivvårdsavdelning, var med hjälp av sin erfarenhet och kliniska blick som gav dem en 

helhet av patientens situation. Informanterna följde de riktlinjer och rutiner som fanns för 

att etablera en god omvårdnad. Enligt Socialstyrelsen (2005) ska sjuksköterskan följa 

gällande författningar samt riktlinjer och rutiner. Dokumentera enligt gällande författningar 

och ha ett vetenskapligt förhållningssätt. Vården bedrivs då i enlighet med gällande 

författningar, etiskt förhållningssätt, vetenskap och beprövad erfarenhet. 

Slutsats 

Studien visade att sjuksköterskor framför allt använde sin kliniska blick för att bedöma 

smärta hos sederade patienter på intensivvårdsavdelning. Samarbetet med vårdteamet och 

de närstående hade en stor betydelse för möjligheten att kunna utföra en bra 

smärtbedömning och därmed ge bra omvårdnad till patienten. Smärtbedömningsinstrument 

såsom en beteenderelaterad skala underlättade bedömningen och speciellt anpassade 

bedömningsinstrument för patienter på intensivvårdsavdelning efterfrågades. 

Framtida forskning 

Eftersom det finns studier som beskriver att patienter har minnen/upplevelser av smärta 

efter intensivvård, så kunde det vara intressant att intervjua patienter som har blivit 

behandlade på intensivvårdsavdelning. Det finns även beskrivet om olika beteendeskalor 

som har validerats och visat sig vara tillförlitliga och pålitliga som en hjälp till att bedöma 

smärta hos sederade patienter på intensivvårdsavdelning. Det kunde vara spännande att 

utforska vilka beteendeskalor som används på övriga sjukhus i Stockholm. En ökad 

kunskap om smärtbedömning och användning av ett bra smärtbedömningsinstrument kan 

bidra till ett ökat välbefinnande för patienterna inom intensivvård. 
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högskolas magisterprogram inriktning mot akutsjukvård, avancerad nivå. I mitt 

examensarbete, som omfattar 15 högskolepoäng, har jag valt att göra en kvalitativ 

intervjustudie, där mitt syfte är att utforska intensivvårdsjuksköterskors erfarenheter av att 

bedöma smärta hos sederade patienter på intensivvårdsavdelning. 

 

Intervjuerna beräknas att ta ca 30-45 minuter, och planeringen är att intervjua sju 

sjuksköterskor. Jag kommer be vårdchef ta ut dessa sjuksköterskor, en 

forskningspersonsinformation och ett samtyckesformulär kommer att lämnas ut till 
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SAMMANFATTNING AV STUDIENS UPPLÄGG OCH INNEHÅLL 

Studiens namn: Intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att bedöma smärta hos 

sederade patienter på intensivvårdsavdelning. 

Bakgrund: Patienter på intensivvårdsavdelning som är medvetslösa, sederade och/eller 

intuberade har ofta svårt att kommunicera med omvärlden. Mycket av 

omvårdnadsåtgärderna för patienter kan upplevas som obehagliga och smärtsamma, även 

andra procedurrelaterade omvårdnadsåtgärder som att vända patienter i sängen. 

Sjuksköterskor på intensivvårdsavdelning har en viktig roll att kunna tolka patienters 

signaler på smärta, bedöma behov och individanpassa smärtbehandling. Eftersom 

kommunikation blir begränsad på grund av att patienterna är sederade eller ligger kopplade 

till respirator, är det viktigt att sjuksköterskor har de kunskaper som krävs för att kunna 

observera patienternas behov av smärtlindring. Målet är att patienten ska få bästa möjliga 

smärtlindring med minsta möjliga biverkningar. 

 

Det finns studier om smärtbedömning hos patienter på intensivvårdsavdelning, men inte i 

ett svenskt intensivvårdskontext. Det saknas kunskaper om hur svenska sjuksköterskor 

bedömer smärta hos sederade patienter på intensivvårdsavdelning. 

 

Syfte: Beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att bedöma smärta hos sederade patienter 

på intensivvårdsavdelning. 

 

Metod: Kvalitativ metod, semistrukturerande intervjuer med deskriptiv design. 

Sjuksköterskorna ska ha en arbetslivserfarenhet inom intensivvård med minst fem år. 

Beräknat antal intervjuer är sju. 

 

Tidsplan: Planeringen är att studien genomförs mellan november 2012 till och med mars 

2013. 
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Stockholm 2012-12-20 

Forskningspersonsinformation 

 

Jag heter Christina Jonsson och studerar på Sophiahemmet högskola, magisterprogram 

med inriktning mot akutsjukvård, avancerad nivå. I mina studier ingår ett självständigt 

arbete på 15 högskolepoäng (magisteruppsats). Jag planerar att genomföra en 

intervjustudie på er avdelning. Antal sjuksköterskor beräknas till sju stycken. För att delta i 

studien behöver du ha en arbetslivserfarenhet som intensivvårdsjuksköterska på minst fem 

år, ålder och kön spelar ingen roll.  

 

Syftet med studien är att beskriva intensivvårdssjuksköterskors erfarenhet av att bedöma 

smärta hos sederade patienter på intensivvårdsavdelning. 

 

Det är mycket värdefullt med dina erfarenheter och jag hoppas Du har möjlighet att delta. 

Intervjun, som beräknas ta ca 30-45 minuter kommer att spelas in på bandspelare för att 

sedan skrivas ut och analyseras. Studiens resultat kommer att ligga till grund för mitt 

arbete. All data som delges mig kommer att behandlas konfidentiellt. Detta innebär att det 

som framkommer i resultatet (ditt svar) kommer enbart att vara tillgängliga för mig och 

min handledare. Du som person kommer inte att vara identifierbar i studien. Efter att mitt 

arbete blivit klart och godkänt, raderas allt material. Arbete utförs inom ramen av 

högskoleutbildningen, vilket innebär att någon ansökan om prövning av etiska nämnden 

inte behöver göras.  

 

Din medverkan är frivillig och Du kan när som helst dra dig ur utan någon motivering.  

Vid frågor eller mer information kontakta mig eller min handledare. 

 

 

Med vänlig hälsning 
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anestesisjuksköterska                                                          utvecklingssamordnare, Med. Dr 
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Samtyckesformulär till Studien 

 

”Att beskriva intensivvårdssjuksköterskors erfarenhet av att bedöma smärta hos sederade 

patienter på intensivvårdsavdelning” en kvalitativ intervjustudie. 

Undertecknad har tagit del av forskningspersonsinformation avseende studien och 

samtycker till deltagande. Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och 

möjlighet att avbryta närhelst jag så önskar utan vidare förklaring. Det avidentifierade 

materialet kommer att publiceras i uppsatsen. 

 

 

 

 

 

Datum och ort:                                                          Namnteckning 

 

 

……………………………                                      ……………………………………. 

 

 

                                                                                   Namnförtydligande 

 

                                                                                     

 

                                                                                    …………………………………… 
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Intervjuguide 

 

Syftet med studien är att beskriva intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att bedöma 

smärta hos sederade patienter på intensivvårdsavdelning. 

  

Kan du beskriva hur du bedömer smärta? (fysiologiska parametrar, beteendeskala, annat) 

 

Kan du beskriva dina erfarenheter om hur smärtbedömning utförs på din avdelning? 

(dokumentation, regelbundenhet m.m.) 

 

Kan du beskriva dina upplevelser om det finns några svårigheter att bedöma smärta hos 

patienter som inte verbalt själva kan förmedla sin smärta. 

 

Hur upplever du din egen kunskap om att bedöma smärta? 

 

Övrigt att tillägga? 

 

 


