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SAMMANFATTNING 
 

En av de viktigaste delarna inom den palliativa vården omfattas av symtomlindring. De 

vanligaste och mest förekommande symtomen bland patienter inom palliativ vård är 

smärta, trötthet, muntorrhet, förstoppning och andnöd. Att ha smärta är ett stort lidande och 

för att nå en god symtomlindring är det viktigt att patienten blir sedd och förstådd. Smärtan 

kan många gånger vara behandlingsbar om den bara nogsamt identifieras. Regelbunden 

skattning av smärta rekommenderas i de nationella riktlinjerna och är en processindikator. 

Vidare rekommenderas att symtomskattningsinstrumenten används regelbundet. Där det är 

möjligt bör skattning ske med validerat instrument men i Svenska styrdokument inom 

palliativ vård finns inga tydliga riktlinjer för vilket instrument som bör användas. Många 

patienter kan ibland uppleva det svårt att skatta sin smärta och därför krävs att 

symtomskattningsinstrumentet är både lätt och använda och förstå både för patienter och 

för personalen. Syftet med studien var att undersöka hur patienter inom Avancerad 

Sjukvård i Hemmet (ASIH) upplevde att skatta sin smärta med ett nyutvecklat instrument, 

Acceptance Symtom Assessment Scale (ASAS). Kvalitativ design användes i form av in- 

tervjuer med think-aloud metod. Studien genomfördes under januari månad 2014. Infor- 

manter fick genomföra skattning av smärta med hjälp av både ASAS och Visuell Analog 

Skala (VAS), ett väl använt instrument för skattning av smärta inom vården. Patienterna 

ombads resonera högt hur de uppfattade och tolkade instrumenten. Detta bandinspelades 

och materialet analyserades med en riktad innehållsanalys. Studiens resultat visar att fem 

av nio informanter upplevde det enklare att skatta sin smärta med ASAS jämfört med 

VAS. Flera informanter upplevde att färgerna var enkla att förstå men det fanns också in- 

formanter i studien som upplevde att ASAS inte gav samma utrymme för smärta som 

VAS. Samtidigt beskrev flera av informanterna att de hade svårt att göra smärtskattningen 

med VAS när deras allmäntillstånd inte var bra. Studien visar att ASAS fungerar väl för 

skattning av smärta för vissa patienter inom palliativ vård. Vidare att det är viktigt att det 

förs samtal om gjorda skattningar, samt att hälso- och sjukvårdspersonalen bör vara 

flexibel i val av instrument för att detta ska fungera så bra som möjligt för patienten. 

Vidare forskning behövs kring personalens flexibilitet mellan ASAS och VAS men också 

forskning för att se om skattningen skiljer beroende på ålder och/eller kön behövs. 
 

Nyckelord: Smärta, symtomskattning, palliativ vård, VAS och ASAS



ABSTRACT 
 

One of the key elements in palliative care is symptom relief. The most common and most 

prevalent symptoms among patients in palliative care, includes pain, fatigue, dry mouth, 

obstipation and dyspnoea. To have pain is a great suffering and to achieve good symptom 

relief it is important that the patient is seen and understood. The pain can often be treatable 

if only carefully identified. Regular assessment of pain is highly recommended in the 

National guidelines, and is a process indicator for good palliative care. It recommends that 

symptom assessment scales are used regularly. Where possible, assessments should be 

made with a validated instrument but in Swedish policy documents in palliative care give 

no clear guidelines for which instrument to be used. Many patients may sometimes find it 

difficult to assess their pain and therefore symptom assessments need to be easy to use and 

to understand both for patients and for staff. The purpose of this study was to investigate 

how patients within Advanced Homecare experiences to assess their pain with a newly 

developed instrument, Acceptance Symptom Assessment Scale (ASAS). A qualitative 

design was used in the form of interviews with think- aloud method. The study was 

conducted in January 2014. Informants were asked to assess their pain using both ASAS 

and Visual Analog Scale (VAS), a well-used instrument for assessment of pain in health 

care. Patients were asked to reason loud how they perceived and interpreted the 

instruments. This was recorded, and data was analyzed with a targeted content analysis. 

The results demonstrate that five of nine informants experience it easier to assess their pain 

with ASAS compared to VAS. Several informants felt that the colors were easy to 

understand but there were also respondents in the study who experienced that the ASAS 

did not give the same space to assess pain VAS. However, several of the informants had 

trouble making assessment of pain with VAS when their general condition was decreased. 

The study shows that ASAS works well for assessment of pain for some patients in 

palliative care. Furthermore, that it is very important to have conversations about made 

assessment, and that health care professionals should be able to be flexible in the choice of 

instruments to use one that works as well as possible for the patient. Further research is 

needed concerning flexibility of the personnel between ASAS and VAS. Research on a 

wider group is needed to determine if there are differences depending on age and/or sex. 
 

Keyword: Pain, symptom-assessment, palliative care, VAS and ASAS
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INLEDNING 
 

Patienter inom palliativ vård besväras ofta av flera olika symtom och palliativ vård är till 

stor del inriktad på symtomlindring. För att kunna upptäcka symtom och kunna ge bästa 

möjliga symtomlindring rekommenderas att vårdpersonalen använder sig av 

symtomskattningsinstrument. Den vanligaste skattningen gör patienter vanligast med 

siffror, där noll visar smärtfrihet och tio visar värsta tänkbara smärta. Författaren i 

föreliggande studie har i sitt kliniska arbete som sjuksköterska haft upplevelsen att 

patienten ibland har svårt att sätta en siffra vid symtomskattningen. Det är av vikt att 

patienten förstår hur ett symtomskattningsinstrument fungerar för att förebygga 

missförstånd som kan medföra att patientens symtom inte blir uppmärksammat. 

Symtomskattningsinstrumentet bör vara enkelt att förstå för patienterna och lätt att 

använda för personalen. 
 

Begrepp som används i föreliggande studie är vårdpersonal vilket inkluderar samtliga yr- 

keskategorier i det multiprofessionella teamet. När det gäller specifikt sjuksköterskan 

skrivs detta ut. När närstående skrivs är det patienten själv som väljer vilka som inkluderas 

som sin närstående. Inom palliativ vård ingår smärta som ett av många symtom och det är 

också ett symtom som bedöms ofta. Författaren har i föreliggande studie valt att fokusera 

symtomskattningen på smärta för att mer synliggöra symtomet i stort. 
 
BAKGRUND 

Palliativ vård 

Ordet palliativ kommer från det latinska ordet ”pallium” och betyder mantel och står för 

lindrande åtgärder (Johnston, 2005). Palliativ vård omfattas av medicinsk och omvård- 

nadsmässig kunskap som är inriktad på behandling och vård av patienter med sjukdom 

som inte är botbar och där förloppet innebär en fortskridande försämring. Palliativ vård kan 

delas in i två olika faser där den tidiga fasen kan vara lång med ett förlopp över flera år 

medan den sena fasen oftast är kort och handlar om veckor till månader (Nilbert, 2013). 
Den tidiga fasen kan vara lång och börjar när läkaren konstaterar att man har en svår 
sjukdom som inte kommer att kunna botas. Patienten kan få livsförlängande behandling 
som är lämplig från patientens perspektiv. Det kan vara svårt att veta när vården ska övergå 
från att vara livsförlängande till vara lindrande då övergången mellan tidig och sen fas kan 
vara flytande (Socialstyrelsen, 2013). I den sena fasen är patienten för trött för att orka med 
undersökningar och andra krävande behandlingar och målet är här att lindra symtom 
(Nilbert, 2013). 

 

Palliativ vård i livets slutskede inkluderar alla åldersgrupper och diagnoser även om behov 

av insatserna kan variera beroende på patientens ålder, sjukdom eller skada 

(Socialstyrelsen, 2013). Den vanligaste dödsorsaken i Sverige år 2010 var sjukdomar i 

cirkulationsorganen följt av cancer (Regionala cancercentrum i samverkan, 2012). Den 

palliativa vården har utgått från behovet hos människor med cancersjukdomar och dessa 

patienter är fortfarande en majoritet inom den palliativa vården i Sverige (SOU 2001:6). 

Inom palliativ vård förekommer också patienter med exempelvis hjärtsvikt, kronisk ob- 

struktiv lungsjukdom (KOL) och amyotrofisk lateral skleros (ALS) (Regionala cancer- 

centrum i samverkan, 2012). 
 

Regionala cancercentrum i samverkan (2012) beskriver att ”Palliativ vård syftar till att 

förebygga och lindra lidande genom tidigt upptäckt, noggrann analys och behandling av 

fysiska, psykiska, sociala och existentiella problem, genom samarbete i multiprofessionella
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team. Palliativ vård kan också ges tidigt i sjukdomsskeden tillsammans med livsförläng- 

ande behandling” (Regionala cancercentrum i samverkan, 2012, s.19). Den sista tiden kan 

trots många svårigheter bli värdefull både för patienten men också för de närstående. En 

bra palliativ vård svarar upp mot patientens behov såsom bevarad självbild och integritet, 
självbestämmande samt att kunna få bevara sociala relationer och samtidigt få möjlighet att 
skapa mening och kunna se ett sammanhang men även kunna erhålla god symtomlindring 
(Socialstyrelsen, 2013; Regionala cancercentrum i samverkan, 2012). 

 

Den palliativa vården kännetecknas av en helhetssyn på den sjuke och de närstående som 

syftar till att lindra fysiska, psykiska, sociala och existentiella symtom samt ge stöd till 

närstående (Socialstyrelsen, 2013; Regionala cancercentrum i samverkan, 2012). 
 

Världshälsoorganisationen [WHO] (2002) definierar den palliativa vården som en vård- 

form där målet är att förbättra livskvaliteten för den sjuke och dennes närstående. Detta 

görs genom att förebygga och lindra ett lidande genom tidig upptäckt och behandling. 

Palliativ vård syftar till att ge lindring från smärta och andra plågsamma symtom, bejakar 

livet och ser döden som en normal process (WHO, 2002). 
 

De viktigaste delarna inom den palliativa vården omfattas av symtomlindring, samarbete 

av ett multiprofessionellt team, god kommunikation och relation till patienter och närstå- 

ende samt ge stöd till de närstående under sjukdomstiden samt efter dödsfallet. Värdegrun- 

den inom den palliativa vården sammanfattas med de fyra ledorden närhet, helhet, kunskap 

och empati. För att kunna hjälpa den sjuke och dennes närstående krävs kunskap och det är 

viktigt att alla yrkeskategorier inom sjukvården får kunskap inom palliativ vård i sin 

grundutbildning. Detta för att kunna möta patientens behov av stöd och symtomlindring 

och även finnas till för de närstående (Regionala cancercentrum i samverkan, 2012). 

Allmän och Specialiserad palliativ vård 

Socialstyrelsen (2013)  definierar allmän palliativ vård där vård ges till patienter med be- 

hov som kan tillgodoses av personal med grundläggande kunskaper och kompetens i palli- 

ativ vård. Allmän palliativ vård och omsorg kan och ska bedrivas inom olika vårdformer. 

Detta gäller akutsjukhus, kommunala vård och omsorgsboende (Socialstyrelsen, 2013; 

Regionala cancercentrum i samverkan, 2012). 
 

Palliativ vård som ges till patienter med komplexa symtom eller där livssituationen medför 

särskilda behov och som utförs av ett multiprofessionellt team med särskild kunskap och 

kompetens är Socialstyrelsens (2013) definition av specialiserad palliativ vård. Denna vård 

ges på specialiserade palliativa enheter eller inom en verksamhet som bedriver palliativ 

vård med stöd från ett palliativt konsultteam (Socialstyrelsen, 2013; Regionala 

cancercentrum i samverkan, 2012). 
 

Vanligast förekommande sjukdomar inom palliativ vård 
 

Cancer 
 

I Sverige drabbas cirka 55 000 personer av cancer varje år (Regionala cancercentrum i 

samverkan, 2012). Cancer är ett samlingsnamn på cirka 200 olika sjukdomar som i sin tur 

delas in i flera undergrupper. De vanligaste cancerformerna i Sverige är prostatacancer, 

bröstcancer, tjock-ändtarmscancer, hudcancer och lungcancer. Levnadsvanor och faktorer i 

omgivningen är viktiga orsaker till cancerutvecklingen och här utgör tobaksbruk och kos- 

ten en av de viktigaste orsakerna. Cancern kan också orsakas av ärftliga faktorer (Nilbert, 

2013).
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Skillnaden mellan en cancercell och en normal cell är att cancercellen kontinuerligt delar 

sig, har ohämmad celltillväxt och nybildar blodkärl samt har förmåga att invadera annan 

vävnad och metastasera. Cancer kan vara både benign (godartad) och malign (elakartad) 

(Nilbert, 2013). En benign tumör kan vara harmlös men kan ändå bli livshotande beroende 

på var den sitter i kroppen, exempelvis hjärnan. Den benigna tumören kan dock växa men 

tränger inte in i andra vävnader vilket den maligna tumören gör (Brehmer-Andersson, 

2011). Behandling av cancer kan ske antingen kurativt (botande) eller palliativt 

(lindrande). Behandlingsintentionen kan förändras under behandlingens gång vid exempel- 

vis progress eller metastasering och behandlingen övergår då till palliativ (Nilbert, 2013). 
 

Hjärtsvikt 
 

Hjärtsvikt uppstår när hjärtat inte längre klarar att pumpa ut tillräckligt med blod för att 

täcka syrebehovet för kroppens metabolism. Vanligaste orsaken till hjärtsvikt är ischemisk 

hjärtsjukdom men kan även orsakas av hjärtarytmier. Hjärtsvikt är idag den vanligaste or- 

saken till inläggning på sjukhus för personer över 65 år (Ericson & Ericson, 2012). 

Regionala cancercentrum i samverkan (2012) beskriver att det är av vikt att patienter med 

upprepande vårdtillfällen på grund av försämring i sjukdomen tidigt bör erbjudas kontakt 

med specialiserad palliativ vårdenhet (Regionala cancercentrum i samverkan, 2012). 
 

Amyotrofisk lateralskleros 
 

Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en gemensam beteckning för en grupp motorneuron- 

sjukdomar där de nervceller som styr skelettmusklerna dör (Socialstyrelsen, 2010). Sjuk- 

domen benämns också som ryggmärgsförtvining. Orsaken till ALS är ännu okänd och i 

Sverige insjuknar cirka 200 personer varje år (Ericson & Ericson, 2012). Symtomen är ofta 

till en början diffusa och det kan ta ett par år innan diagnosen ALS fastställs (Bolmsjö & 

Hermerèn, 2003). Sjukdomen är obotlig och patienten avlider inom en tidsperiod av några 

få år efter sjukdomsdebuten (Ericson & Ericson, 2012). 
 

Kronisk Obstruktiv lungsjukdom 
 

En patient med kronisk obstruktiv lungsjukdom har bestående luftvägsobstruktion och 

sjukdomsförloppet är långsamt och progressivt. Majoriteten av de som insjuknar är eller 

har varit rökare. Det finns även patienter som fått KOL efter exempelvis långvarig 

exposition av passiv rökning men också av luftföroreningar och genetiska orsaker. På 

längre sikt kan KOL ge upphov till kronisk andningssvikt och patienten kan vara i behov 

av syrgasbehandling i hemmet. Detta är den enda dödliga sjukdom i Sverige som ökar och 

år 2020 beräknas KOL vara den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige (Ericson & 

Ericson, 2012; Regionala cancercentrum i samverkan, 2012). 
 

Symtom vid sjukdom 
 

Enligt svenska akademins ordlista (2013) betyder ordet symtom tecken på sjukdom. Homsi 

et al. (2006) studie visar att det är vanligaste och mest förekommande symtomen bland 

cancerpatienter är bland annat smärta, trötthet, muntorrhet, förstoppning och andnöd. 
 

Patienter inom palliativ vård har ofta många olika symtom. Dodd, Miakowski och Paul 

(2001) definierar begreppet symtomkluster där patienten har tre eller flera symtom samti- 

digt och som är relaterat till varandra som exempelvis smärta, ångest och depression. Stu- 

dien gjord av Miakowski et al., (2006) visar också att över hälften av alla patienter som 

ingick i studien har rapporterat två eller flera symtom som måttliga till svåra. Vidare tyder
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Aktas, Walsh och Rybicki (2012) studie på att symtomkluster kan ha ett prognostiskt 

värde. Sjukdomen, tillståndet och olika behandlingar kan påverka sambandet mellan klus- 

ter och dödlighet. Här är det viktigt med symtombedömning och regelbunden symptom- 

skattning men även kunskap om och hur symtomet besvärar patienten (Aktas et al., 2012). 
 

Broberger, Tishelman och Essen (2005) och Strömgren et al. (2006) menar att även om 

patienten har symtom behöver de inte alltid vara besvärande och det är av vikt att vårdper- 

sonalen kommunicerar med patienten så rätt symtomhantering erhålls. Vidare beskriver 

Broberger et al. (2005) att det symtom som patienten skattar högst i intensitet inte behöver 

vara det som är mest besvärande. Att patienter, vårdpersonal och närstående reflekterar 

över vilka symtom patienten har samt hur de upplevs är av betydelse för symtomlind- 

ringen. 
 

Smärta 
 

Smärta är ett vanligt symtom inom palliativ vård vilket också lyfts fram och synliggörs i 

WHO:s definition (2002) där målet är att lindra smärta och andra plågsamma symtom. The 

International Association for Study of Pain (IASP) definierar ordet smärta som en obehag- 

lig, sensorisk och emotionell upplevelse till följd av verklig eller möjlig vävnadsskada. 

Smärta är en subjektiv upplevelse och smärtan kan upplevas från olika aspekter som tillex- 

empel att smärtan kan vara såväl sensorisk som en emotionell (IASP, 1979). 
 

Smärta brukar delas in i fyra huvudgrupper som nociceptiv, neurogen, idiopatisk och psy- 

kogen smärta varav den nociceptiva är den vanligaste. Denna smärta innebär smärta till 

följd av en vävnadsskada. Den neuropatiska smärtan kommer från skador i nervsystemet 

och risken är att den blir kronisk om inte behandling sätts in. När varken vävnadsskada 

eller neuropatiska orsaker ligger till grund för smärtan klassas smärtan som psykogen och 

kan inte behandlas med analgetika. Den idiopatiska smärtan har en oklar orsak (Nordeng & 

Spigset, 2007). Exempel på nociceptiv smärta kan vara smärta på grund av cancerväxten, 

förstoppning, kärlkramp och ledvärk. Neurogen smärta kan orsakas av bland annat herpes 

zoster (Strang, 2003). 
 

Studien gjord av Delgado-Guay, Parsons, Li, Palmer och Bruera (2009) indikerar att pati- 

enter med avancerad sjukdom kan få besvärande symtom på grund av behandling eller 

progress av sjukdomen. Vidare beskriver Strang (2003) olika smärtsituationer som i sin tur 

kan skapa ett stort lidande. Det kan vara outhärdlig smärta, smärta som aldrig vill ta slut, 

smärta av okänd härkomst men också smärtan som tagit ”kontrollen” över patienten. 
 

Cancerutlöst smärta uppstår hos 70-90 procent av alla patienter i slutstadiet vid en cancer- 

sjukdom. Att ha smärta är ett lidande och för att nå en god symtomlindring är det viktigt att 

patienten blir sedd och förstådd. Smärtan kan många gånger vara behandlingsbar och det 

innebär att de flesta kan få effektiv lindring. Alla får inte denna hjälp på grund av bristande 

kunskaper hos vårdpersonalen (Strang, 2003). 
 

Cicley Saunders begrepp om ”total pain” inkluderar fysiska, psykiska, sociala och andliga 

behov (Mehta & Chan, 2008 ; Strang 2003). Strang (2003) beskriver att lidande är ett 

större begrepp än smärta. Här är helhetssynen viktig så inga symtom förbises. Blir inte 

dessa symtom uppmärksammade kan de inte heller lindras (Strang, 2003). 
 

Smärta är ett av de vanligaste och mest plågsamma symtom inom palliativ vård vilket stu- 

dier gjorda av Homsi et al. (2006) och Strömgren et al. (2006) tyder på. Enligt Socialsty- 

relsen (2013) upplever många patienter i livets slutskede otillräcklig eller bristfällig smärt- 

lindring vilket i sin tur påverkar patientens livskvalitet. Strang (2003) menar att smärta är



5  

en subjektiv upplevelse och det är av betydelse att patienten själv får skatta sina symtom. 

Studier av Puntillo, Neighbor, O´Neil och Nixon (2003) och Broberger et al. (2005) 

påvisar att patienterna skattar sin smärta högre än sjuksköterskan. 
 

Symtomskattning 
 

Patienter i livets slutskede ofta har flera svåra symtom samtidigt och här kan tidig upp- 

täckt, noggrann analys och behandling av symtom förebygga och lindra ett lidande 

(Socialstyrelsen, 2013) vilket även ingår i WHO:s (2002) definition av palliativ vård. 

Symtomkontroll den största och viktigaste delen inom palliativ vård och för att patienterna 

ska få bra symtomlindring av exempelvis smärta krävs en regelbunden analys och skatt- 

ning (Socialstyrelsen, 2013; Thorén Todoulos, 2008). 
 

Socialstyrelsen (2013) och Regionala cancercentrum i samverkan (2012) skriver att regel- 

bunden användning av symtomskattningsinstrument ökar möjligheten för optimal sym- 

tomlindring och ger även möjlighet att utvärdera insatt behandling. Fothergill- 

Bourbonnais, Perreault och Bouvette (2004) menar att för att vårdpersonalen ska använda 

sig av symtomskattningsinstrument behöver de utbildning och kunskap om hur de funge- 

rar. Det är också av vikt att vårdpersonalen får stöd under insättningen av nytt instrument 

men också en period efteråt (Fothergill-Bourbonnais et al., 2004). 
 

Symtomskattningsinstrument 
 

Precis som inom hälso-och sjukvården ska man även inom palliativ vård arbeta för att för- 

bättra kvalitén, effektiviteten och patientsäkerheten. Ett av Socialstyrelsens uppdrag är att 

bland annat att följa upp hur de nationella riktlinjerna används och påverkar ute i verksam- 

heten och uppföljning sker med hjälp av kvalitetsindikatorer. Indikatorerna ska i första 

hand vara möjliga att mäta med hjälp av befintliga datakällor. Socialstyrelsen har tagit 

fram nio nationella indikatorer och dessa avses spegla de viktigaste aspekterna inom palli- 

ativ vård vilket utgår ifrån de fyra hörnstenarna (Socialstyrelsen, 2013). 

 
Regelbunden skattning av smärta rekommenderas högt i de nationella riktlinjerna och är en 

processindikator. Vidare rekommenderas att symtomskattningsinstrumenten används re- 

gelbundet. Där det är möjligt bör skattning ske med validerat instrument men däremot 

finns inga riktlinjer för vilket instrument som bör användas (Socialstyrelsen, 2013). 
 

Polit och Beck (2012) beskriver också att symtomskatting kan se med slutna frågor där två 

eller fler svarsalternativ finns. Skattningen kan ske både med ord och med siffror beroende 

på vilket instrument som används. Sammanfattningsvis beskrivs att om befintligt 

instrument inte passar in i verksamheten så kan det vara betydelsefullt att utveckla ett nytt 

instrument (Polit & Beck, 2012). 
 

Det finns få instrument för att på ett enkelt sätt bedöma smärta i klinisk verksamhet. De 

flesta instrument som används är endimensionella och mäter endast smärtan från ett per- 

spektiv, smärtans intensitet. Fördelen är att de är enkla och ha med sig och det går relativt 

snabbt att göra smärtskattningen (Regionala cancercentrum i samverkan, 2012; Polit & 

Beck, 2012). 
 

Visuell Analog Scale 
 

Visuell Analog Scale (VAS) består av en 10 cm vertikal linje där patienten med hjälp av en 

markör anger intensiteten mellan 0 (ingen smärta) och 10 (värsta tänkbara smärta). På bak- 

sidan visas en vertikal linje som visar smärtintensiteten från ingen smärta till värsta tänk-



6  

bara där patienten med hjälp av markör visar hur de upplever smärtintensiteten och vård- 

personalen kan sedan läsa av motsvarande siffra genom att vända på stickan. Detta instru- 

ment är huvudsakligen ett endimensionellt instrument och används bäst för att följa akuta 

smärttillstånd (Werner, 2008). Yarnistsky, Sprecher, Zaslansky och Hemli (1996) anser att 

VAS är gold standard i smärtbedömning och det är ett väl använt instrument inom svensk 

hälso- och sjukvård. 
 

Acceptance Symptom Assessment Scale 
 

Eckerdahl (2009) beskriver Acceptance Symptom Assessment Scale (ASAS) som är ett 

annat instrument som kan användas vid symtomskattning och är liksom VAS en horisontell 

linje men är istället graderad med färgtoning likt ett trafikljus. Rött står för maximal smärta 

och grönt för ingen smärta. Däremellan finns gult som visar på måttlig smärta. Skalan 

skiftar från intensiv röd färg - oacceptabelt till gul - måttligt för att sedan övergå till inten- 

siv grön färg - acceptabelt (Eckerdahl, 2009). Bergh, Söderlund, Vinterskog och 

Mårtensson (2012) beskriver i sin studie från förlossningsvården att instrumentet är fram- 

arbetat av Carl Johan Fûrst och Gunnar Eckerdahl som båda är verksamma inom palliativ 

medicin. Vidare beskrivs att både ASAS och VAS på god reliabilitet och validitet när de 

användes inom förlossningsvården. 
 

Numeric Rating Scale 
 

Med Numeric Raiting Scale (NRS) garderas smärtintensiteten genom att välja en siffra 

mellan 0 (ingen smärta) och 10 (värsta tänkbara smärta). Detta instrument är liksom VAS 

endimensionellt och mäter smärtan endast från ett perspektiv (Werner, 2008; Regionala 

cancercentrum i samverkan, 2012). 
 

Verbal Descriptor Scale 
 

Ett annat symtomskattningsinstrument som kan användas är Verbal Descriptor Scale 

(VDS) där patienten skattar sin smärta genom fyra olika nivåer från ingen, mild, måttlig 

eller svår smärta (Li, Harris, Hadi & Chow, 2007) och dessa beskrivs med fördel kunna 

användas till äldre patienter (Werner, 2008). 
 

Abbey Pain Scale 
 

I vissa situationer och patienter fungerar det inte alltid med självskattning. Hos exempelvis 

patienter med kognitiv svikt som inte klarar av ett självskattningsinstrument kan smärtan 

skattas utifrån beteendet. För att få en så korrekt smärtbedömning som möjligt är det vik- 

tigt att känna till patientens normala beteendemönster. Exempel på förändringar som bör 

observeras är bland annat ansiktsuttryck, rörelsemönster, sinnesförändringar och verbala 

uttryck. Förändringar i beteendet bör leda till en noggrann smärtanalys. Abbey Pain Scale 

(APS) är en beteendeskala som kan användas för patienter med nedsatt kommunikations- 

förmåga och kan också användas vid livets slut (Vårdhandboken, 2014). 
 

Edmont Symptom Assessment System 
 

Edmont Symptom Assessment System (ESAS) är det vanligaste skattningsformulär som 

används inom palliativ vård (Glimelius, 2012). Via ESAS mäts de nio vanligaste symto- 

men såsom smärta, trötthet, illamående, depression, ångest, dåsighet, aptit, välbefinnande 

och andnöd. Det finns även möjlighet för patienten att själv kan skriva dit ett eget symtom. 

Denna symtomskattning görs med hjälp av VAS (Bruera, Kuehn, Miller, Selmser & 

Macmillan, 1991). Regionala cancercentrum i samverkan (2012) rekommenderar att ESAS
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används vid första kontakten med ny patient. Vidare beskriver de att ESAS används av 

många palliativa team där patienten regelbundet får skatta sina symtom (Regionala cancer- 

centrum i samverkan, 2012). 
 

Brief Pain Inventory 
 

För att få en djupare förståelse för hur smärtan påverkar patienten kan ett multidimensio- 

nellt skattningsformulär användas. Ett formulär som kan användas är Brief Pain Inventory 

(BPI) som är utformad som en smärtgubbe. Formuläret innehåller fyra viktiga huvudkom- 

ponenter som är viktiga vid utvärdering av smärta. Dessa är smärtans historia, intensitet, 

lokalisation samt kvalitet. Denna bedömer i första hand smärta i samband med cancer men 

kan också användas vid andra sjukdomar såsom exempelvis reumatiska och kroniska orto- 

pediska sjukdomar. Instrumentet är validerat för användning till cancerpatienter. (Vårdin- 

stitutet, 2010; Kaasa, 2001). 
 
Fördelar och nackdelar med olika symtomskattninginstrument 

Gill, Daines och Selby (2010) jämförde vad siffrorna (0-10) hade för betydelse jämfört 

med orden mild, måttlig och allvarlig. Resultatet tyder att symtom kan missas eller förbises 

då ord inte stämmer överens med siffror. Hälften av patienterna föredrog ord och den andra 

hälften tyckte det var lättare att skatta smärta med hjälp av siffror. Vidare belyses behovet 

att prata med patienten om skattningen för att inga symtom ska förbises (Gill et al., 2010). 
 

Studien gjord av Garyali, Palmer, Yennurajlingam, Zhang, Pace och Bruera (2006) indike- 

rar att patienten kan missuppfatta siffrornas värde relaterat till symtomet. De Rond, De 

Wit, Van Dam och Mullers (2000) visar resultat som kan tyda på att det kan förekomma 

brister i kommunikationen mellan patienter och sjuksköterskor vid smärtskattning. Kom- 

munikationen har också påvisats bättre hos patienter med måttlig till svår smärta jämfört 

med patienter med lindrig smärta. Vidare beskrivs att äldre patienter kommunicerar mindre 

med sjuksköterskorna (De Rond et al., 2007). 
 

I en studie gjord av Bergh et al. (2012) på en förlossningsklinik fick kvinnorna använda sig 

av både VAS och ASAS vid flertal tillfällen under förlossningen. Resultatet visar att 2/3 av 

kvinnorna upplevde det enklare att använda sig av ASAS istället för VAS. Här gjordes 

mätningar vid tre olika tillfällen under förlossningen på samtliga 45 kvinnor som ingick i 

studien. 
 

I Carli-Buttenshoen, Stephan,Watanbe och Nekolaichuk (2014) resultat framkommer det 

att vårdpersonalen använder ESAS för symtombedömning, insättning och utvärdering av 

behandling men kan även ses som ett kommunikationsverktyg. Vårdpersonalen menade på 

att om ESAS inte användes kunde det bero på tidsbrist men kunde också bero på att pati- 

enter med nedsatt kommunikation hade svårigheter med ifyllandet. Watanbe, Nekolaichuk 

och Beamount och Mawani (2008) studie tyder på att patienten upplever ESAS som lätt att 

fylla i medan studien som Buttenschoen et al. (2014) gjort indikerar att 1/3 av patienterna 

var i behov av hjälp vid ifyllandet. Glimelius (2012) beskriver att om patienten är påverkad 

och trött av sin sjukdom kan en annan skattning vara nödvändig. 
 

Tolkning av skattning 
 

Det har visats att när patienter beskrev måttlig smärta skattade de flesta patienter över tre 

på VAS-skalan och när de beskrev svår smärta låg skattningen på över fem på skalan. Det 

fanns ingen skillnad i smärtskattningen mellan man och kvinna (Collins, Moore & 

McQuay, 1997).
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I Li et al. (2007) studie beskrivs en jämförelse mellan siffror och ord när VDS och NRS 

jämfördes. Patienterna i studien skattade lindrig smärta, mellan ett och fyra, måttlig smärta, 

mellan fem och sex samt svår smärta mellan sju och tio. Vidare tyder Given et al. (2008) 

studie på att en skattning mellan fem till tio poäng kunde påvisa svår smärta men att po- 

ängen varierade beroende på vilket symtom som besvärade patienten. 
 
Säkerheten med skattningsskalor 

 

För att säkerställa att det som avses mätas verkligen mäts med ett instrument så är det vik- 

tigt att instrumentet har god säkerhet. Validiteten avser att mäta det som är relevant i un- 

dersökningen medan reliabiliteten avser att mätningen sker på tillförlitligt sätt (Polit & 

Beck, 2012). 
 

Har ett instrument hög reliabilitet säkerställs resultat vid varje mätning. Vid förändrat re- 

sultat vid olika mättillfällen är det bra och veta om det skett en förändring eller om föränd- 

ringen har andra orsaker. Det inte säkert att ett instrument som är utvecklat för att fungera 

för en viss grupp av patienter fungerar på alla i patienter i olika åldrar, kön och 

sjukdomsskede. Det är därför av vikt att testa instrumentet på olika grupper (Polit & Beck, 

2012; Forsberg & Wengström, 2003). 
 

Duhn och Medves (2004) benämner fyra nyckelbegrepp som används för beskrivning av 

vilka egenskaper ett smärtskattningsinstrument bör ha. Dessa är reliabilitet, validitet, att 

den är möjlig att använda i det kliniska arbetet men även att det finns möjlighet att kunna 

genomföra och implementera (Duhn & Medves, 2004). Vidare skriver Forsberg och 

Wengström (2003) att om en smärtskattningsskala har både god reliabilitet och validitet 

ska mätresultaten kunna generaliseras. 
 

Sjuksköterskans roll inom den palliativa vården 
 

Inom den palliativa vården har sjuksköterskan en viktig uppgift då det oftast är denna yr- 

kesprofession som finns närmast patienten (Friedrichen & Petersson, 2008; Johnston, 
2005). Lindqvist et al. (2012) beskriver att sjuksköterskan i den palliativa vården har en 
viktig roll då de genomför många olika omvårdnadsinsatser. Bland annat är sjuksköterskan 
den som bedömer, observerar och vårdar men finns där även för samtal både för patient 
och för de närstående (Lindqvist et al., 2012). 

 

Sjuksköterskans profession är att förebygga och lindra symtom till följd av sjukdom samt 

vara ett stöd både för patient och närstående (Johnston, 2005). Kommunikation och stöd är 

en viktig aspekt inom palliativ vård (Lugton, Frost & Scavizzi, 2005). Det är viktigt att 

sjuksköterskan tidigt identifierar signaler hos den sjuke och det är av stor vikt att använda 

symtomskattningsinstrument (Friedrichen & Petersson, 2008) vilket även styrks av Homsi 

et al.(2006) studie. När symtomskattningsinstrument används kan fler symtom uppmärk- 

sammas och vården blev bättre då patienten erhåller snabbare symtomlindring vilket kan 

ses som en kvalitetssäkring. Sjuksköterskan fick också en större förståelse för patientens li- 

dande (Bainbridge et al., 2011; Homsi et al., 2006; Lundh Hagelin et al., 2007). Det har 

visats att sjuksköterskans egna attityder kan påverka användandet av skattningsskalor 

(Lundh Hagelin, et al., 2007). 
 

Problemformulering 
 

Smärta är ett av de vanligast förekommande symtomen, och ett mycket plågsamt symtom 

för patienter inom palliativ vård (Homsi et al., 2006). I det nationella kunskapsstödet för 

god palliativ vård tydliggör Socialstyrelsen (2013) att systematisk skattning av smärta och
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andra symtom bör göras. Däremot finns inte ett specifikt instrument rekommenderat, och 

det förekommer inom den palliativa vården en mängd olika symtomskattningsinstrument 

(Socialstyrelsen, 2013). För att använda skattningsskalor på ett säkert sätt ställs specifika 

krav på instrumentet. Dessa krav är god reliabilitet och validitet, att det ska vara möjligt att 

använda och att det ska vara möjligt att genomföra – implementera instrumentet i den kli- 

niska verksamheten (Polit & Beck, 2012). Skattningsskalor som används inom palliativ 

vård rekommenderas att vara lätta att använda då patienterna är svårt sjuka, besväras av 

flera samtidiga symtom och kanske inte har så mycket kraft (Kaasa, 2001). Då symtom är 

subjektiva är det viktigt att patienten själv ges möjlighet att skatta dess själv (Strang, 2003; 

Broberger et al., 2005). Sjuksköterskan är i en position att arbeta med skattning av symtom 

för patienter inom palliativ vård och det har visats att sjuksköterskors egna attityder kan 

påverka användningen av skattningsskalor i praktiskt arbete (Lundh-Hagelin et al., 2007). 

Av ovanstående orsaker är det av stor vikt att finna enkla och säkra skattningsskalor, som 

är enkla att använda för patienter och sjuksköterskor inom palliativ vård. 
 
SYFTE 

 

Syftet med studien var att undersöka patienters upplevelser av att använda Acceptance 

Symtom Assessment Scale (ASAS) för rapportering av smärta inom palliativ vård. 
 
METOD 

 

Val av metod 
 

Då syftet med studien var att undersöka patientens upplevelse att använda ett nyutvecklat 

skattningsinstrument - ASAS vid rapportering av smärta valdes en kvalitativ design. Med 

kvalitativ design söks svar på vad människor gör, vet och tänker genom observationsstu- 

dier eller intervjuer (Patton, 2002). I föreliggande studien har intervjuer i form av think 

aloud (cognitive interviews) metod som beskrivs vara lämplig att använda för test av nya 

instrument. I utveckling av mätinstrument krävs mått på instrumentets reliabilitet och vali- 

ditet (Polit och Beck, 2012). 
 

Med think aloudmetoden ombeds informanten prata högt om vilka tankar de kommer och 

tänka på när de genomförde smärtskattningen med hjälp av de olika skattningsinstrumen- 

ten (Van Someren, Barnard och Sandberg, 1994). Enligt Beatty och Willis (2007) är det 

lämpligt med 5-15 informanter vid en think aloudmetod. Vidare beskriver Kvale och 

Brinkmann (2009) att antalet informanter kan begränsas av tid och resurser som finns när 

studien görs. Upplevelsen av att skatta symtomet smärta med hjälp av ASAS och dess mät- 

resultat har studerats och jämförts med VAS som är ett mer använt mätinstrument inom 

vården. 
 

I föreliggande studie valde författaren att använda sig av två olika symtomskattningsin- 

strument när patienterna gjorde skattningen, det nya instrumentet ASAS, (Bilaga I) och ett 

vanligt förekommande instrument, VAS (Bilaga II). Då VAS är ett välkänt symtomskatt- 

ningsinstrument inom vården och räknas som gold standard i smärtbedömning (Yarnistsky 

et al., 1996) såg detta instrument var säkert att använda tillsammans med ASAS som ännu 

inte är testat inom palliativ vård. 
 

Författaren i föreliggande studie avsåg undersöka ASAS validitet för att få kunskap om 

instrumentet skulle kunna tillföra och underlätta smärtskattningen i den palliativa vården. 

Författarens mål var att säkra mätinstrumentets innehållsvaliditet (content validity) genom 

att intervjua informanter som fått resonera om bedömnings instrumentets egenskaper (Polit 

och Beck, 2012), både om de olika delarna men också om instrumentet som helhet detta
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för att se om instrumentet täcker alla de aspekter som avses mätas. För att få fram validi- 

teten omkring ASAS kriterier (criterion-related validitey) och om instrumentet kan använ- 

das utifrån olika uppsatta kriterier och i detta fall olika nivåer av smärta (Polit & Beck, 
2012). Författaren vill också få fram instrumentets begreppsvaliditet (construct validity) 
genom se hur väl det nya instrumentet överensstämmer med tidigare använt instrument 
(Polit & Beck, 2012). Författaren vill få fram hur användbart ASAS är inom palliativ vård 
utifrån Duhn och Medves (2004) fyra begrepp som är om vilka egenskaper ett 
smärtskattningsinstrument bör ha. Dessa begrepp är reliabilitet, validitet, att den är möjlig 
att använda i det kliniska arbetet men även att det finns möjlighet att kunna genomföra och 
implementera. 

 

Urval 
 

Studie-enhet 
 

Data samlades in under januari månad 2014 vid en ASIH-klinik i södra Sverige i form av 

intervjuer. Enheten har vanligtvis cirka 30 patienter med palliativ vård inskrivna vid 

samma tidpunkt. 
 

Urval av informanter 
 

Urvalet av informanter skedde med hjälp av strategiskt urval vilket är vanligt när studie 

utförs med relativt små undersökningsgrupper där valet av informanter bestäms utifrån 

studiens syfte (Polit & Beck, 2012; Forsberg & Wengström, 2004). Strategiskt urval an- 

sågs lämpligt för att möjliggöra varierande svar gällande informanternas upplevelse av 

mätinstrumentet utifrån ålder, kön och palliativt skede. 
 

Inklusionskriterier 
 

Informanterna skulle vara inskrivna i ett ASIH-team, ha diagnostiserad obotlig sjukdom, 

tala och förstå det svenska språket svensktalande samt vara minst 18 år gamla. 
 

Exklusionskriterier 
 

De informanter som inte kunde kommunicera verbalt samt informanter med kognitiv svikt 

exkluderas från studien. Deltagande informanter skulle inte ha någon vårdrelation med 

författaren till föreliggande arbete. Detta för att undvika risken att informanten och förfat- 

taren känner varandra och har svårt att skilja på rollen som patient och sjuksköterska 

(McConnell-Henry, James, Chapman och Francis, 2009). 
 

Genomförande 
 

Inför genomförandet av studien delgavs verksamhetschefen information både muntligt och 

skriftligt och dennes skriftliga tillstånd inhämtades, se Bilaga III och IV. För rekrytering av 

informanter inhämtade författaren information om lämpliga deltagare med hjälp av tjänst- 

görande sjuksköterska som hade kännedom om vilken palliativ fas patienterna befann sig i. 

Sjuksköterskan gjorde en markering på beläggningslistan på informanter som skulle orka 

med en intervju. 
 

Utifrån ovanstående formulerade inklusion- respektive exklusionskriterier återstod 11 

möjliga deltagare (n=11), sex kvinnor och fem män i åldrarna 37-78 år (medel 55 år). Av 

dessa patienter bedömde sjuksköterskan på teamen att sex stycken befann sig i senare pal- 

liativ fas och fem stycken i tidigare palliativ fas.
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Författaren skickade ut informationsbrev till möjliga deltagare. Brevet beskrev vad studien 

handlade om samt att den var frivillig och att de när som helst kunde avbryta sitt delta- 

gande, (Bilaga V). Inom en vecka efter att de erhållit brevet tog författaren kontakt via te- 

lefon. Två av patienterna avböjde att vara med. Den ene på grund av ointresse att ingå i 

någon studie och den andra patienten orkade inte med på grund av snabbt försämrat all- 

mäntillstånd. 
 

De återstående nio informanterna som befann sig i åldrarna 37-78 år (medel 53 år) accepte- 

rade direkt att delta i studien. Tid och plats för intervjun bokades. Informanterna fick åter 

information om att studien var frivillig och att de kunde avbryta utan att skäl behövde an- 

ges. Skriftligt samtycke inhämtades vid intervjuerna, se Bilaga VI. Informanterna fick 

själva välja vad intervjun skulle äga rum vilket Trost (2005) menar är viktig då miljön är 

betydelsefull för att informanten ska känna sig trygg. 
 

Informanterna i studien befann sig i olika stadier i sin sjukdom och denna bedömning gjor- 

des först av tjänstgörande sjuksköterska i teamet vid första rekrytering av informanter. För- 

fattaren har arbetat inom palliativ vård i fem år och gjorde med sin kliniska erfarenhet be- 

dömning vid intervjuerna vilket palliativt stadium informanterna befann sig. Författaren 

bedömde att av de informanter som ingick i studien befann sig fem stycken i senare pallia- 

tivt skede och fyra stycken i tidigare skede. De fem som bedömdes vara i sent skede var 
alla sängliggandes och medtagna av sin sjukdom på olika vis och fanns inte i livet när re- 
sultatet sammanställdes. De fyra som bedömdes vara i tidigt skede av sin sjukdom var 
samtliga uppegående. 

 

Författaren bedömde efter nio intervjuer att materialet som framkommit var rikt och att fler 

informanter inte var aktuellt att rekrytera. 
 

Datainsamling 
 

Första intervjun gjordes som en pilotintervju vilket informanten var informerad om. Syftet 

med pilotintervju i föreliggande studie var att se om metoden var lämplig samt om valda 

frågor förstods av informanten. Författaren ville även försäkra sig om att tekniken runt in- 

tervjun fungerande tillfredställande vilket rekommenderas av Kvale och Brinkmann 

(2009). Pilotintervjun blev lyckad och författaren fick ett rikt material varför denna inter- 

vju också inkluderades i studien. 
 

Som inledning i samtliga intervjuer visade och förklarade författaren först ASAS och sen 

VAS. Samtliga informanter var väl bekanta med VAS som smärtskattningsinstrument och 

därför valde författaren att visa ASAS först. När båda instrumenten fanns framför infor- 

manten sa författaren till samliga informanter. ”Beskriv högt hur du tänker när du gör 

smärtskattningen med dessa båda instrument. Inget är rätt eller fel utan det är värdefullt att 

du resonerar om både för och nackdelar”. 
 

Författaren använde sig av en frågeguide som formulerats för att ställa ytterligare frågor för 

att säkerställa att en fördjupad information skulle uppnås om det inte framkom naturligt 

genom patientens eget resonemang (Bilaga VII). Vidare avslutade författaren intervjuerna 

med att fråga informanterna ”Har du några frågor eller funderingar du vill berätta om innan 

intervjun avslutas?” 
 

Intervjun som skedde på hospice var egentligen bokad till hemmet men då informanten på 

grund av sitt tillstånd inkommit till hospice önskade informanten själv att intervjun skedde 

där. En intervju skedde via telefon med högtalarfunktion då informanten gärna ville delta i
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studien men inte orkade med något besök. I detta fall skickades informerat samtycke ut 

innan intervjun ägde rum som patienten fyllde i och skickade tillbaka till författaren. 
 

Vid intervjutillfället var författaren klädd i privata kläder för att tydliggöra rollen som in- 

tervjuare och för att informanten skulle känna sig trygg. Författaren hade yrkeslegitimatio- 

nen med sig som bevis att författaren bedrev studier inom ASIH. 
 

Dataanalys 
 

Metod för analys har fastställts utifrån syftet och datakvalitet där en riktad innehållsanalys 

med deduktiv ansats valdes initialt men under arbetets gång har även induktiv ansats valts 

(Hsieh & Shannon, 2005; Patton, 2002). Deduktiv ansats utgår från tidigare forskning och 

problematik inom området som tidigare beskrivits i bakgrunden (Elo & Kyngäs, 2007). 

Induktiv ansats utgår från att författaren hittar mönster och olika teman i materialet vilket 

skedde när materialet skulle analyseras (Patton, 2002). En riktad innehållsanalys styrs av 

en strukturerad process och där koderna till stor del bestäms i förväg (Hsieh & Shannon, 

2005). Dessa koder bestod av det som var positivt med ASAS, negativt med ASAS samt 

skapades en ny kod utifrån siffrornas värde i jämförelse med färg (Hsieh & Shannon, 

2005). Vidare valdes en manifest ansats där författaren lyssnar på det informanten själv 

säger under intervjun utan att göra en djupare tolkning i texten (Graneheim & Lundman, 

2004). 
 

Intervjuerna spelades in och författaren gjorde i direkt anslutning till intervjun stödanteck- 

ningar om tekniken inte skulle fungera korrekt. Ljudinspelningen transkriberades av för- 

fattaren själv samma dag intervjun ägde rum. 
 

Varje intervju markerades med en siffra och författaren transkriberade alla intervjuer orda- 

grant, skratt, tystnad, hostning, suckar och pauser transkriberades då Graneheim och 

Lundman (2004) menar att dessa delar kan påverka hur texten upplevs. Exempelvis marke- 

rades skratt med [skratt] och paus med tre punkter i materialet. För att säkerställa transkri- 

beringen jämförde författaren materialet med ljudinspelningen vid flera tillfällen. DiCicco- 

Blom och Crabtress (2006) menar att analysen påbörjas i samband med transkriberingen. 

De stödanteckningar som författaren gjorde i direkt anslutning till intervjun lästes igenom 

och författaren bedömde att materialet stämde överens med det som framkom under inter- 

vjun. Varje intervju lyssnade och läste igenom vid flera tillfällen. När tveksamhet runt 

tolkning av text fanns gick författaren tillbaka och lyssnade på intervjun igen för att verkli- 

gen försäkra sig om att författaren uppfattat materialet rätt. När alla intervjuer var noggrant 

transkriberade till text lästes intervjuer igenom ytterligare en gång utan att göra några no- 

teringar i marginalen för att få helheten i texterna (Graneheim & Lundman, 2004). 

Författaren läste sedan igenom alla intervjuer igen och markerade i marginalen vilken kod 

materialet passade in under. Dessa anteckningar som gjordes i marginalen låg till grund för 

vidare analys. Vid genomläsningen av materialet arbetar författaren med syftet i tanken. 
 

Författaren läste sedan åter igen igenom samtliga intervjuerna mer noggrant och plockade 

ut meningsbärande enheter från alla intervjuer och dessa skrevs ner på separat dokument 

som sedan sorterades in i förvalda koder. 
 

Alla kondenserade meningsbärande enheter lästes igenom ytterligare en gång för att verk- 

ligen se så kärnan av innehållet fanns med och att de passade in i förvald kod. Detta gjor- 

des under hela processen med syftet i tankarna. Koderna delades senare upp i olika katego- 

rier som exempelvis lättförståelighet, allmäntillståndet för att få struktur under analysens 

gång. För att inte förlora innehållet i ursprungstexten arbetade författaren aktivt mellan den
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ursprungliga texten och de kondenserade enheter och koderna (Graneheim & Lundman, 

2004). Exempel på analysen redovisas i Tabell 1. 
 

Tabell 1 Exempel av analysarbetet 
 

Informant Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Kategori 

1 Det känns så mycket 
enklare och förklara 

med färgerna än noll 

till tio. Det kan vara 

svårt […] det ser 

enklare ut när man 

har färger […] grönt 

över till gult […] och 

sen gult över till rött 

för då vet jag ju 

det[…] rött förknip- 

par man med lite fara 

och smärta och så. 

Enklare att förklara 
med färger jämfört 

med siffror 

Positivt med 

ASAS 

Lättförståeligt 

5 Det är fler steg och 
välja på med VAS- 

stickan […] frågan är 

om det räcker med 
tre steg …. Jag tror 
nog att fem steg hade 
behövts och då 
kunde dessa stegen 
vara mellan de olika 
färgerna 

Fler steg på VAS 

och frågan är om 

tre steg räcker. Det 

behövs nog fem 

steg och då kunde 

de varit mellan de 

olika färgerna 

Negativt med 

ASAS 

Stegantalet 

8 Rött är ju varning 
och grönt är ju att 

köra på. Nu idag mår 

jag rätt bra och då är 

det inte så svårt med 

siffror. Men när jag 

har ont och inte kän- 

ner mig klar i huvu- 

det är det värre. Då 

är nog färgerna enk- 

lare att förstå 

Rött står för var- 
ning och grönt att 

köra på. Svårt med 

siffror när jag har 

ont och inte är klar 

i huvudet, då är 

färgerna enklare att 

förstå 

Positivt med 

ASAS 

Allmäntillståndet 

I de meningsbärande representerar … pauser gjorda av informanten under intervjun. Asas = Acceptance 
Symptom Assessment Scale, VAS = Visuell Analog Scale 

 

Forskarens roll 
 

Författaren i föreliggande studie har flera års erfarenhet inom palliativ vård och är anställd 

inom den klinik där studien utfördes. Malterud (2001) menar att författaren inför en studie 

måste vara medveten om sin förförståelse i ämnet. För att inte författarens förförståelse ska 

kunna påverka analysen av materialet har författaren i föreliggande studie kontinuerligt 

reflekterat över sina kunskaper inom ämnet och vad som har studerats och hur detta kan 

påverka analysen vilket Malterud (2001) menar är viktigt. Författaren i föreliggande studie
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har också varit medveten om att interaktionen mellan informanter och författaren vid inter- 

vjuerna kan påverka resultatet vilket Kvale och Brinkmann (2009) belyser. 
 

Forskningsetiska övervägande 
 

Inför studiens genomförande gjorde författaren flera etiskt ställningstagande utifrån de 

forskningsetiska principer som beskrivs av Vetenskapsrådet (2012). De principer som har 

hanterats är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Verksamhetschefen och informanterna blev informerad både muntligt och 

skriftligt och gav sitt samtycke till studien. Vid telefon intervjun inhämtade författaren 

skriftligt samtycke innan intervjun ägde rum. Vetenskapsrådet (2012) beskriver att 

forskning endast får utföras om forskningspersonen samtyckt till studien. Författaren och 

informanten kom överens om att informerat samtycke skulle fyllas i och skickades tillbaka 

till författaren innan intervjun ägde rum enligt etiska riktlinjer. 
 

Författaren tog hjälp av tjänstgörande sjuksköterska inom teamen som efter tagit del av 

inklusion- och exklusionskriterier presenterade lämpliga informanter. Urvalet av infor- 

manter gjorde författaren enskilt efter den information som författaren fick. Författaren 

skickade ut brev till samtliga informanter istället för att be kollegor lämna brevet och där- 

med har konfidentialitetskravet beaktats då ingen personal inom verksamheten visste vilka 

informanter författaren valde ut. Informanterna informerades om studiens syfte, metod 
samt hur resultatet kan användas. Vidare fick de information både muntligt och skriftligt på 
att deltagandet var frivilligt och att de kunde avbryta när som helst under projektets gång 
utan att ange orsak och att materialet då skulle makuleras och att deras framtida vård inte 
skulle bli påverkad på något sätt. Informanterna har förblivit anonyma då materialet vid 
transkriberingen markerades med en siffra. En lista med vilken informant som hade vilken 
siffra fanns tillgänglig endast för författaren om oklarheter skulle förekomma samt att för- 
fattaren lätt skulle kunna ta bort rätt material om någon informant ville avsluta sitt delta- 
gande.  Denna lista förvarades inlåst skiljt från annat insamlat material och informanterna 
har förblivit anonyma. All data som samlats in har behandlats konfidentiellt och materialet 
har förvarats inlåst i ett skåp och det är endast författaren som haft tillgång till nyckeln. 
Författaren har valt att behålla ordet informant samt nummer under citat och andra aspekter 
som kön och ålder har medvetet utelämnats. Informanterna har blivit informerade över att 
när studien är presenterad och godkänd kommer allt insamlat material att makuleras. Detta 
i enlighet med Vetenskapsrådets (2013) regler och riktlinjer för forskning när människor är 
involverade. För att säkerställa dessa delar i denna studie har författaren strävat efter att 
tydliggöra alla aspekter som benämns ovan. 

 
RESULTAT 

 

Resultatet presenteras utifrån hur informanterna upplevde att använda sig av ASAS som 

smärtskattningsinstrument. Utifrån den riktade analysen (Hsieh & Shannon, 2005) presen- 

teras resultatet utifrån de förutbestämda koder som användes under analysen vilket var po- 

sitivt med ASAS, negativt med ASAS samt siffrornas värde i jämförelse till färg. Därut- 

över framkom kategorier under analysens gång som lättförståeligt, allmäntillståndet, steg- 

antalet och vana med instrumentet. Informanterna fick också bedöma vilka siffror som in- 

gick i respektive färg, grönt-gult och rött och dessa värden redovisas i Figur 1. 

Medelvärdet för alla informanters bedömning av siffror relaterat till färg redovisas i Figur 

2.



15  

Informanternas upplevelse att symtomskatta sin smärta med ASAS 
 

Totalt upplevde fem av nio informanter att de föredrog ASAS istället för VAS för rappor- 

tering av smärta. Av dessa informanter befann sig fyra stycken i vad som bedömdes som 

senare palliativ skede och en informant bedömdes vara i tidigare palliativt skede. 
 

Informanterna hade under intervjun tillgång till båda smärtskattningsinstrumenten och för- 

fattaren kunde på så vis se hur de upplevde att smärtskatta med de olika instrumenten. 

Flera informanter diskuterade även högt hur det är att göra symtomskattningen beroende på 

var de befinner sig sjukdomsförloppet samt hur deras allmäntillstånd är. Alla informanter 

visade själva var på VAS skalan de låg. När det gällde ASAS beskrev samtliga direkt vil- 

ken färg de kände smärtan låg och använde inte alls orden acceptabel, måttlig och oaccep- 

tabel utan dessa ord framkom fåtal gånger under intervjuns gång. 
 

Det framkom både för- och nackdelar med ASAS vilket kommer redovisas nedan. 
 

Positivt med ASAS jämfört med VAS 
 

Lättförståeligt 
 

Informanterna som var positiva till ASAS beskrev att de tyckte att färgerna var lättare att 

förklara jämfört med siffrorna på VAS skalan. Informanterna menade också att under varje 

färg på ASAS stod ett ord som beskrev acceptabel, måttlig och oacceptabel vilket var en 

fördel. 
 

”Här på VAS är det en massa siffror och det står inte under vad de betyder … men 
här på trafikljuset … här är ju färgerna och det går inte missförstå eftersom varje 
färg har ett ord som beskriver min smärta. Även om jag inte är helt smärtfri kan jag 
ändå acceptera min smärta … och måttlig … då får jag vara observant så det inte gå 
mer mot det röda hållet … då måste jag ta smärtlindring. Jag tycker det är lättare att 
förstå med färger och ord”. (Informant, 7) 

 

En informant förklarade att hon tyckte att det var för många siffror och hade svårt att sätta 

en siffra om hon låg emellan exempelvis sju och nio och tog då det lägsta. Informanten 

menade att egentligen skulle en nia vara relevant men samtidigt kände informanten att 

smärtan nog skulle vara värre än vad hon själv upplevde om en hög smärtskattning gjordes. 

En annan informant beskrev osäkerhet kring vilken siffra som skulle uppges vid skatt- 

ningen för att personalen skulle uppfatta det rätt och att rätt smärtlindring skulle erhållas. 

Båda informanterna menade här att hade ASAS använts hade de tagit rött eftersom det vi- 

sar på oacceptabel smärta och osäkerheten till om de sa ”rätt” siffra hade försvunnit. 
 

En av informanterna berättade att han var osäker på vad personalen tyckte om han var osä- 

ker på vilken siffra han skulle säga. Detta gjorde att informanten valde en lägre siffra för 

att inte verka gnällig. Vidare framkom av samma informant att hade ASAS använts här 

hade han kunnat exempelvis säga gult då det motsvarar måttlig. 
 

”Det känns så mycket enklare och förklara med färgerna än noll till tio. Det kan vara 
svårt…det ser enklare ut när man har färger … grönt över till gult…och sen gult över 
till rött för då vet jag ju det… rött förknippar man med lite fara och smärta och så”. 
(Informant, 1) 

 

Flera informanter förklarade att rött står för varning och grönt är bra vilket de kände inte 

kunde missuppfattas. Men för att undvika missförstånd beskrev flertalet av informanterna 

att de ansåg det var av stor vikt att berätta var på ASAS-skalan de låg.
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En annan informant förklarade att även om inte skattningen med ASAS visar på smärtfri- 

het kan informanten lättare förklara sin smärta genom att beskriva att smärtan ligger mer 

mot det gröna hållet än mot det röda. Svårigheten med att hitta en siffra på VAS- skalan 

upplevdes som jobbigt och hon kunde känna sig blockerad när vårdpersonalen från ASIH 

frågade vilken siffra hon låg vid smärtskattningen. En annan informant beskrev att han på 

grund av sin sjukdom ibland var rädd att han inte skulle förstå och sa spontant att ett tra- 

fikljus lär man sig vad färgerna står för redan som barn och trodde att det även skulle vara 

enklare för honom att använda när han blev ännu sämre i sin sjukdom. 
 

En annan informant beskrev att färgerna upplevdes som klarare och hon behövde inte fun- 

dera så mycket utan hade lättare att beskriva var på färgskalan hon låg. 
 

”Alltså … de blir på ett annat sätt. Färgerna blir mer klarare ... Jag behöver inte fun- 
dera så mycket”. (Informant, 9) 

 

Flera av informanterna upplevde att färgen röd stod för varning och inte kunde misstolkas. 

En annan informant beskrev att tio på VAS-skalan inte heller kunde misstolkas men siff- 

rorna mellan noll och tio kunde vara svåra och uttrycka. 
 

”Rött är ju rött och det är ju varning och det går ju inte misstolka. Men sen är ju tio 
max och det går inte heller missförstå … men siffrorna sen kan vara svåra att sätta”. 
(Informant, 7) 

 

Samma informant beskrev att risken för missförstånd med färgerna var liten om de var 

noga med att beskriva på vad på färgskalen de befann sig. 
 

Två av informanterna tog spontant upp att de gärna hade använt sig av ASAS och dess fär- 

ger istället för VAS när de gjorde symtomskattningen med ESAS då de kände att det var 

svårt att välja siffra. ESAS är ett symtomskattningsinstrument som bygger på att patien- 

terna skattar nio symtom med hjälp av VAS-skalan. En informant beskrev att hon fyllt i fel 

siffra på ett symtom då hon tänkte fel. Utifrån detta menade informanten att hade ASAS 

använts hade risken för missförstånd varit minimal då ASAS mer beskriver acceptabel, 

måttlig och oacceptabel samt har även färger som är lätta att förstå. 
 

”När jag fyller i ESAS kan det ibland vara lite lurigt med siffrorna. Det gäller att läsa 
noga och tänka till då siffrorna betyder olika beroende på vilket symtom jag skriver 
på”. (Informant, 5) 

 

Allmäntillståndet 
 

Flera informanter beskrev att svårigheten med att göra smärtskattning med siffror kunde ha 

och göra med hur allmäntillståndet är under sjukdomen. Ett par informanter beskrev att de 

upplevde det svårare och beskriva sin smärta i siffror när de var påverkade av exempelvis 

smärta eller inte kände sig ”klara” i huvudet på grund av smärtlindring. 
 

”Jag tror det beror på hur man mår i sin sjukdom. Nu när jag mår bättre som jag sa 
innan så är det lätt och säga en siffra men när jag mådde som sämst ville jag bara 
bli lämnad ifred utan att behöva ligga där och tänka på vilken siffra smärtan var på 
… då hade jag nog av mig själv. Då hade jag uppskattat något som var enklare”. 
(Informant, 5)
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Negativt med ASAS jämfört med VAS 
 

Stegantalet 
 

En informant beskrev att det borde finnas mer markerade övergångar mellan de olika fär- 

gerna. Detta för att minimera risken för missförstånd. 
 

”Det borde vara någon mer markerad övergång emellan grönt och orange och mel- 
lan orange och rött … jag tror nog att ifall man ligger och pendlar mellan grönt och 
orange eller orange och rött …då är det ju viktigt att veta vad på färgskalan jag lig- 
ger för att erhålla rätt smärtlindring”. (Informant, 3) 

 

Fyra av informanterna upplevde att det var för stor skillnad mellan antalet steg mellan 

VAS och ASAS. De menade att tio steg kan vara för mycket men att tre steg kan vara för 

lite. Här bedömde ett par av informanterna att fem steg borde vara mer relevant. En annan 

informant upplevde att siffrorna var bättre på så vis att risken för missförstånd minimerade 

på grund av att det fanns fler siffror och välja på. 
 

”Det är fler steg och välja på med VAS-stickan … frågan är om det räcker med tre 
steg ... Jag tror nog att fem steg hade behövts och då kunde dessa stegen vara 
mellan de olika färgerna”. (Informant, 5) 

 

En informant beskrev noll i VAS-skalan som smärtfri men upplevde sig inte kunna be- 

skriva sin smärtfrihet med hjälp av ASAS. Detta gjorde att informanten kände sig kluven 

till om detta var rätt instrument att använda. Informanten kom här med förslag att ASAS 

kunde garderas med siffror från noll till fem mellan de olika färgerna för att vara säker på 

att även acceptabel smärta som går att lindra inte missas eller förbises. 
 

En annan informant upplevde att det kan vara stor skillnad på acceptabel smärta och vara 

helt smärtfri. Här beskrev informanten att det kan finnas risk att personalen ”är nöjd” med 

acceptabel smärta och även om åtgärder hade funnits kan dessa missas om det är brist på 

kommunikation. Detta upplevde informanten kunde leda till minskat välbefinnande. 
 

”Skillnaden på att vara helt smärtfri och ha acceptabel smärta kan vara stor och be- 
tyda mycket i mitt dagliga liv”. (Informant, 6) 

 

Ett par informanter beskrev att de hade svårt att precisera sin smärta med hjälp av ASAS 

och kände att det blir mer exakt med VAS. En av informanterna menade att VAS-skalan 

gav mer utrymme för smärtskattningen. En annan informant beskrev att hade ASAS an- 

vänts ute i verksamheten så hade informanten använt sig av VAS ändå för att verkligen 

vara säker på att det blir rätt smärtskattning. Båda dessa informanter bedömdes vara i tidigt 

palliativt skede. 
 

”Om jag säger någon färg hade jag nog kastat in måttstickan ändå”. (Informant, 4) 
 

Vana med instrumentet 
 

Samtidigt påpekade ett par av informanterna att de var positiva till att använda sig av nytt 

smärtskattningsinstrument. 
 

”Det är nog som man vänjer sig … jag har ju vant mig vid måttstickan … men jag 
hade inte haft större problem att kunna acceptera ljussignalen heller … verkligen
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inte. Det är nog så att det man börjar med och det man känner sig van är det som 
känns mest tryggt”. (Informant, 4) 

 

Siffornas värde i jämförelse med färg 
 

Flera av informanterna kände osäkerhet kring siffrornas värde. En informant menade på att 

det inte är lätt med siffror då människor har olika smärtgränser och då kan siffrorna betyda 

olika beroende på vem som blir tillfrågad. 
 

”Det är inte lätt med siffror … man har olika smärtgränser och då kan siffrorna vara 

olika för vem du frågar”. (Informant, 2) 
 

Informanterna i föreliggande studie ombads berätta vilka siffror som ingick i färgerna 

grönt, gult och rött. Flertalet av informanterna hade lättast för att säga vilka siffror som 

ingick i grön färg. När rött skulle garderas upplevde flera informanter att det var svårt då 

siffran inte skulle vara för låg utan det verkligen skulle markera oacceptabel men kände 

osäkerhet vad denna gräns gick. 
 

I figur 1 visas informanternas upplevelse av vilken siffra som ingick i färgerna grönt, gult 

och rött. Informanterna är numrerade från ett till nio. I figur 2 redovisas medeltalet på alla 

informanters skattning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0         1         2          3          4          5         6         7         8         9         10 
 

ASAS- och VAS-skattning 
 

 

Figur 1 Här visas hur informanterna gjorde garderingen vilken siffra på VAS-skalan som stod för grönt, 

gult samt rött på ASAS skalan. De olika informanterna nummer från intervjun visas på y-axeln. Siffrorna på 

VAS-skalan visas på x-axeln.
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Figur 2 Här visas sammanställning av medelvärdet från alla informanters skattning, VAS-skalans siffror 

jämfört med färgerna från ASAS-skalan. Sammanställningen visar att grönt (acceptabel) motsvarar noll till 

cirka fem, gult (måttlig) mellan cirka fem och sju och en halv och rött (oacceptabel) från cirka sju och en 

halv upp till tio. 

 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 

I föreliggande studie valdes en kvalitativ design i form av intervjuer. Bradley, Curry och 

Devers (2007) menar att kvalitativa metoder kan generera i rik kunskap vilket i sin tur kan 

leda till förbättringsarbete inom vården vilket stärker valet av metod. Föreliggande studie 

genererade ett rikt material genom vald design och metod vilket kan leda till vidare ut- 

vecklingsarbete inom smärtskattning och palliativ vård. Hade kvantitativ design valt i form 

av exempelvis enkäter hade informanternas upplevelse i form av uttryck i ord i samtal ute- 

blivit. Informanterna befann sig i svår situation på grund av sin sjukdom och via intervjuer 

kunder författaren exempelvis förklara om något var oklart. 
 

För att få fram informanternas upplevelser vid symtomskattning med ASAS valdes en 

think-aloudmetod utifrån Polit och Beck (2012) där informanterna fritt fick diskutera högt 

hur de tänkte när de gjorde sin smärtskattning med ett nyutvecklat instrument, ASAS. För 

att säkra ASAS validitet var en think aloudmetod till fördel då informanterna fritt kunde 

resonera om instrumentets egenskaper, för och nackdelar men också om instrumentet i hel- 

het (Polit och Beck, 2012). Författaren upplevde att en think aloudmetod fungerade bra för 

de flesta informanter. Samtidigt kan det vara en svaghet att endast ett symtom skattades då 

det troligen hade blivit ännu mer resonemang om fler symtom valts. Dock kan fokus på ett 

symtom, smärta ha gjort att patienterna verkligen kunde fokusera och diskutera kring detta. 
 

En ASIH-klinik i Södra Sverige valdes ut och författaren har även sin anställning inom 

verksamheten. I föreliggande studie har författaren strävat efter att genom ett strategiskt 

urval få informanterna som befann sig i olika åldrar, sjukdomsskede och där båda könen 

var jämt inkluderade. Urvalet kan också blivit påverkat att författaren bad en sjuksköterska 

om hjälp om lämpliga informanter då sjuksköterskan kan ses som ”vakt”, begreppet gate- 

keepers används i internationell litteratur vilket, också Lundh-Hagelin et al. (2007) belyser 

i sin studie. Att författaren var anställd inom verksamheten kan ses som en begränsning då 

flera lämpliga informanter fallit bort på grund av detta då det kan finnas risker att intervjua 

någon författare känner  (Mc Conell-Henry et al., 2009). Dock nådde antalet för think 

aloudmetod samt fick författaren spridning i urvalskriterier. 
 

Totalt blev elva informanter tillfrågade att delta i studien. Två informanter avböjde direkt 

att vara med i studien varav båda var män. Att inte fler män blev tillfrågade beror på att det 

inte fanns fler män för tillfället då antingen deras allmäntillstånd var för dåligt eller de föll
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bort på grund av att författaren haft en vårdrelation med informanten. Trots det något 

ojämna antal mellan man och kvinna blev materialet tillfredställande. Av de nio informan- 

ter som deltog i studien befann sig fem stycken i senare palliativt skede och fyra stycken i 

tidigare skede.  Författaren kan här reflektera över att hade urvalet gjorts där endast infor- 

manter som befann sig i tidig fas respektive sen fas hade resultatet troligen blivit mer en- 

kelspårigt och ASAS validitet inte testats på olika grupper. 
 

Sju av intervjuerna skedde i informantens hem, en skedde på hospice och en intervju 

skedde via högtalartelefon på grund av informanten inte orkade med besök. Det var till 

fördel att intervjun gick att utföra via telefon då det framkom mycket rikt material för 

föreliggande studie. Kvale och Brinkmann (2009) skriver att det finns både för och nack- 

delar med telefonintervjuer. Det positiva är att man kan nå personer som inte har möjlighet 

att medverka personligen men det kan också varit till nackdel för exempelvis ljudkvaliteten 

vid inspelningen. För att säkerställa ljudkvalitén inför kommande intervju ringde 

författaren upp kollega som samtyckte att samtalet spelades in på prov. Denna 

provinspelning visade på god ljudkvalitet. 
 

Samtliga informanter var positiva att delta i studien trots sin situation. Detta berör även 

Dunberger et al. (2013) där studien är utförd på patienter som genomgått cancerbehand- 

ling. Majoriteten av deltagarna tyckte det var värdefullt att delta i studien och deras delta- 

gande har påverkat dem positivt. Här menar Krouse et al. (2004) att det är av vikt att forsk- 

ningen bedrivs inom palliativ vård trots det kan innebära en del svårigheter på grund av 

patientens utsatta situation. Ur etiskt perspektiv är det svårt att bedöma fördelar och risker 

med forskning för patienterna då det bland annat kan förorsaka känslomässig stress. Trots 

detta är det viktigt att insatser inom palliativ vård bedöms med samma stringens som an- 

vänds vid andra medicinska åtgärder annars finns det risker att vården inte utvecklas inom 

detta område (Krouse et al., 2004). I denna studie bedöms att fördelarna varit större än 

eventuella svårigheter för deltagande personer. 
 

Intervjuer är ett hantverk och övas genom att utföra intervjuer (Kvale & Brinkmann, 2012). 

Författaren i föreliggande studie har flera års klinisk erfarenhet att vårda patienter i pallia- 

tiv vård. Eftersom författaren inte tidigare utfört någon större studie krävdes fördjupning 

inom metoden som gav en bra vägledning. Sedan har det praktiska genomförandet av stu- 

dien successivt fördjupats och byggts på genom att författaren läste litteratur (Willis, 1999; 

Van Someren et al., 1994) som handlar om think aloudmetod för att få mer grundläggande 

kunskaper i ämnet. Detta var positivt då författaren kände att denna kunskap gav trygghet 

inför kommande intervjuer. Om informanten skulle ha svårt att prata fritt hade en fråge- 

guide skapats (Bilaga VII) som extra stöd. 
 

Vidare gjordes en pilotintervju för att författaren skulle se hur en think-aloudmetod kunde 

fungera för informanter som befinner sig i utsatt situation samt se om utrustning och ljud- 

kvaliteten var god. Pilotintervjun föll väl ut och informanten hade här möjlighet att ge 

feedback på hur intervjun kändes och om informanten upplevde det svårt att prata fritt samt 

om det var något mer författaren borde tänka på. Informanten kände att denna metod var 

enkel på så vis att inga frågor ställdes utan informanten fick själva möjlighet att prata fritt 

utan att känna svaret skulle bli rätt på en eventuell fråga. 
 

Efterföljande intervjuer fungerande bra och de frågor som ingick i frågeguiden kom oftast 

spontant vid intervjuerna och frågeguiden behövde endast användas till två informanter. 

Den ena informanten var påverkad av sin sjukdom och behövde stöd med hjälp av enstaka 

frågor. Den andra informanten var en pigg och uppegående person men hade svårt att prata 

fritt och författaren upplevde denne informant som obekväm i situationen. Här fick
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informanten frågan om inspelningen skulle stängas av vilket inte var aktuellt. När författa- 

ren tog fram frågeguiden och ledde samtalet slappnade informanten av och det blev ett na- 

turligt samtal omkring de båda smärtskattningsinstrumenten. Kvale och Brinkmann (2009) 

beskriver att intervjuer som inte har en förutbestämd frågeguide öppnar mer upp för spon- 

tana samtal vilket stämde bra i föreliggande studie. Studiens syfte var att få fram upplevel- 

sen att smärtskatta med ASAS vilket inte kommit fram lika tydligt om författaren valt se- 

mistrukturerade frågor då intervjuerna troligen blivit mer styrda och upplevelsen uteblivit. 

Samtidigt kan det också ha betydelse hur lätt informanterna har för att prata och beskriva 

sina upplevelser. Det är sådant en författare inte vet när urvalet görs utan kommer fram 

först när intervjun äger rum. 
 

För att få fram informanternas upplevelser av ett nyutvecklat smärtskattningsinstrument 

valde författaren att analysera materialet med riktad innehållsanalys (Hsieh & Shannon, 

2005). Initialt valdes en deduktiv ansats (Hsieh & Shannon, 2005) men under analysens 

gång valdes också induktiv ansats då författaren såg mönster och olika teman i materialet 

(Patton, 2002) . Deduktiv innehållsanalys kan användas där författaren vill prova befintlig 

data i nytt sammanhang (Elo & Kyngnäs, 2007). Här menar Malterud (2001) att deduktiv 

metod kan vara negativt då författaren redan i förväg har en tanke om hur resultatet kan se 

ut och analysarbetet kan därför bli påverkat av det. Eftersom syftet med studien var att 

prova ett nyutvecklat instrument har författaren försökt vara neutral under analysarbetet för 

att inte på något vis påverka resultatet. För att kunna beskriva informanternas upplevelse 

samt vad de sade under intervjun valdes en manifest ansats för att komma så nära infor- 

manternas upplevelser som möjligt utan att göra en djupare tolkning av texten (Graneheim 

& Lundman, 2004). 
 

Allt material transkriberades av författaren själv och här påbörjades även analysen 

(DiCicco-Blom och Crabtress) och vidare beskriver Polit och Beck (2012) att författaren 

gör tolkningar av materialet under hela analysprocessen. För att inte påverka analysarbetet 

har författaren under hela studiens gång varit medveten och reflekterat över sin förståelse i 

ämnet. 
 

Författaren har under hela analysens gång haft syftet framför sig då det annars är lätt att 

hamna utanför spåret. För att spegla för-och nackdelar med ASAS valde författaren koder 

utefter detta. Under analysens gång framkom kategorier vilket underlättade analysarbetet. 

Graneheim och Lundman (2004) menar att vid kategoriseringen får inte text eller orrele- 

vant data exkluderas vilket kan sänka studiens vetenskaplighet. Var författaren osäker på 

innebörden i någon meningsenhet återgick författaren till ljudinspelningen för att inte för- 

utfattade mening eller missuppfattning skulle ske. Författaren har även fått hjälp av erfaren 

sjuksköterska inom området för att försäkra att författaren har analyserat materialet korrekt 

(Hsieh & Shannon, 2005; Elo & Kyngnäs, 2007). 
 

Trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet 
 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att trovärdigheten i en studie handlar om hur använd- 

bart eller överförbart resultatet är. Författaren har i denna studie valt en varierande grupp 

avseende ålder, kön och palliativt skede för att styrka överfarbarheten. Detta urval av in- 

formanter kan också påverka studiens trovärdighet då forskaren ses få en bred urvalsgrupp 

för att få varierande beskrivningar av informanternas upplevelse (Patton, 2002).  Författa- 

ren har beskrivet sin erfarenhet och förförståelse, hur urval och datainsamling skett och 

även gett beskrivning av analysprocessen vilket ytterligare stärker trovärdigheten i studien 

(Malterud, 2001; Granskär och Höglund-Nielsen, 2012).
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Vidare beskriver Granskär och Höglund-Nielsen (2012) att tillförlitligheten i en studie kan 

påverkas av insamlingsmetoden. Tillförlitigheten i denna studie anser författaren vara hög 

då analysförfarandet beskrivits utförligt. Författaren har även stärkt tillförlitligheten genom 

att använda informanternas citat vilket anses positivt gällande studiens tillförlitlighet enligt 

Kvale och Brinkmann (2009). Patton (2002) menar att tillförlitligheten i resultatet är till 

stor del beroende av kunskapen och kompetensen hos datainsamlaren. 
 

En svaghet som kan ha påverkat resultatet är att författaren var ovan att intervjua samt att 

detta var ett helt nytt instrument som författaren inte tidigare använt i sitt kliniska arbete. 

Resultatet kan också blivit påverkat av att informanterna tidigare var bekanta med mätin- 

strumentet VAS. 
 

Polit och Beck (2012) och Graneheim och Lundman (2004) beskriver att överförbarheten i 

en studie handlar om och i vilken utsträckning resultatet kan överföras till andra grupper. 

Författaren anser att genom ha redovisat urvalsmetod, datainsamlingsmetod och analysför- 

farande ökas överförbarheten till andra grupper. 
 

Resultatdiskussion 
 

Studien visar att ASAS fungerar bra i den palliativa vården men att det finns vissa hinder. 

Utifrån Duhn och Medves (2004) nyckelbegrepp vilka egenskaper ett 

smärtskattningsinstrument bör ha för att kunna implementeras i det kliniska arbetet lyfts 

användbarheten, vilket denna studie visar att ASAS kan ha inom den palliativa vården då 

det för flera patienter upplevdes positivt för skattning av smärta. Föreliggande studie visar 

också hur viktigt det är med samtal för att smärtskattningen ska bli optimal vilket 

Donaldsson (2004) också belyser. 
 

Skattningsskalor 
 

Innehållsvaliditet i ASAS prövades då informanterna fick fritt resonera om instrumentets 

för- och nackdelar. En av informanterna var skeptisk till om instrumentet gav utrymmer för 

smärtskattning då det är av vikt att instrumentet täcker alla de aspekter som avses mätas 

(Polit & Beck, 2012). Dock upplevde fem av nio av informanterna att instrumentet gav 

säker mätning. Validiteten om ASAS kriterier provades också och här framkommer att 

instrumentet passar bättre för patienter som befinner sig i senare palliativt skede då upp- 

levde färgerna som enklare att förstå. Här beskrev informanter som befann sig i tidigare 

palliativt skede att de föredrog VAS-skalan. Samtidigt kan begreppsvaliditeten säkras 

genom att det visade sig att flera informanter beskrev att svårigheten med att göra skattning 

kan bero på hur allmäntillståndet är (Polit & Beck, 2012). Vidare framkom att ASAS mäter 

olika nivåer av smärta. 
 

Instrumentet ASAS som används i föreliggande studie är framtaget av två läkare som båda 

är verksamma inom palliativ medicin men instrumentet har aldrig tidigare provats inom 

palliativ vård. Studie gjord av Bergh et al. (2012) genomförd förlossningsklinik visar att 

ASAS hade både god validitet och reliabilitet. Syftet med föreliggande studien var att se 

hur patienter inom palliativ vård upplevde att använda ASAS som symtomskattningsin- 

strument. 
 

Positivt med ASAS jämfört med VAS 
 

I föreliggande studie framkom att fem av nio informanter upplevde ASAS som enklare och 

föredrog detta framför VAS. Av dessa befann sig fyra stycken i vad författaren bedömde 

ett senare palliativt skede. De hade bara veckor kvar att leva och när resultatet samman-
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ställdes fanns de tyvärr inte i livet. Detta kan tyda på att det är ett passande instrument att 

använda i sent skede. Precis som Nilbert (2013) beskriver så kan den palliativa vården de- 

las in i tidig och sen palliativ fas. Författaren kan i resultatet se att det finns en koppling 

mellan sjukdomstillstånd och vilket symtomskattningsinstrument som informanten före- 

drog. 
 

Informanterna upplevde även själva att det kunde ha och göra med lite hur de mådde för 

”dagen” vilket symtomskattningsinstrument som kändes enklast. En av informanterna 

beskrev att när han mådde bra var det inga problem att göra sin smärtskattning med VAS 

men när han mådde sämre önskade informanten ha något enklare instrument att använda 

när smärtskattningen gjordes. Detta visar att det både ASAS och VAS kan passa relaterat 

till hur patienten mår och här måste personalen vara flexibel samt ha rätt inställning till att 

symtomskattningsintrument ska användas (Lundh-Hagelin et al., 2007). Samtidigt är det 

viktigt att personalen får utbildning och kunskap om nytt symtomskattningsinstrumenten 

sätts in men också får stöd under insättningen och en period efteråt (Fothergill-Bourbonnis 

et al., 2004). 
 

Det som informanterna upplevde positivt med ASAS jämfört med VAS vara att de kände 

det lättare och förklara sin smärta med färger då det även stod en förklaring under färgen 

vad just den färgen innebar. En informant menade att även om inte han inte var helt smärt- 

fri så kunde han ändå acceptera sin smärta. Här menar dock en annan informant att ordet 

acceptabel kan missuppfattas och personalen kan känna sig nöjd med svaret vilket i sig kan 

påverka patientens livskvalitet. Sjuksköterskan i den palliativa vården har en viktig roll och 

en viktig aspekt är bland annat kommunikationen med patienten för att inga symtom ska 

missas eller förbises (Donaldsson, 2004; Gill et al., 2010; Lughton et al, 2005). 
 

Informanterna tog även upp osäkerheten de kände när de gjorde smärtskattningen med 

VAS. Hur ont ska man ha för att skatta en nia? Istället för skatta en hög siffra valde infor- 

manten en lägre skattning. En annan informant kände sig osäker på vad personalen skulle 

tycka om han var osäker på vilken siffra som valdes medan en annan informant kände sig 

blockerad när ASIH frågade var i VAS-skalan informanten låg. Dessa upplevelser kan 

också ha att göra med personalens attityder omkring symtomskattningen vilket kan ge ne- 

gativa signaler till patienten (Lundh Hagelin et al., 2007) men kan också visa att patienten 

kan missuppfatta siffrornas värde relaterat till symtomet (Garyali et al. 2006). 
 

Informanterna bedömde också att färgerna var enkla att förstå då informanter beskrev att 

rött står för varning och grönt stod för ”bra”. Eckerdahl (2009) beskriver att grönt står för 

acceptabel, gult för måttlig och rött för oacceptabel. Här beskrev en informant att han 

kände en trygghet med ASAS då det kan benämnas som ett trafikljus med de olika färgerna 

och menade på att dessa färger lär man sig redan som barn och det kändes säkert att smärt- 

skatta med detta. Samma informant beskrev att han emellanåt kunde känna en kognitiv 

svikt på grund av sin sjukdom och kände här att det var en trygghet då färgerna var något 

han kunde och kände sig trygg med. Lundin (2008) skriver att patienten med kognitiva 

skador kan få förlångsammad tankeförmåga och koncentrationssvårigheter. 
 

Inom den ASIH-klinik som studien utfördes används ESAS regelbundet vilket även 

Regionala cancercentrum i samverkan (2012) rekommenderar. Ett par av informanterna 

beskrev spontant under intervjun att de hade upplevt det enklare att utföra skattningen med 

hjälp av ASAS istället för med VAS som symtomskattningsinstrument. Detta på grund av 

att de kände sig osäkra när de fyllde i ESAS med siffror. Här beskrev en informant att 

missförstånd skett då hon hade fyllt i fel siffra på ett symtom. Carli-Buttenshoen et al. 

(2014) studie menar på att om inte ESAS användes kunde det bero på att patienter hade
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nedsatt kommunikation eller problem med ifyllandet medan Watanbe et al. (2008) studie 

tyder på att patienterna upplevde ESAS som lätt att fylla i. Här kan författaren själv 

reflektera över att ASAS skulle kunna användas som ett komplement till VAS istället för 

bara ”hoppa över” ESAS då det är lätt att symtom missas eller förbises. Eftersom ESAS är 

ett formulär där patienten skattar de nio vanligaste symtomen så kan det vara fördel att 

göra den med ASAS för att se åt vilken färg symtomen lutar. Detta kan i sig leda till 

symtomhantering som annars kan utebli om ESAS inte gjorts. Carli-Buttenshoen et al. 

(2014) studie beskrivs att vårdpersonalen använder ESAS för symtombedömning, in- 

sättning och utvärdering av behandling men att det också kan ses som ett kommunikation 

verktyg. 
 

Ur smärtskattningssynpunkt upplever författaren att ASAS kan vara fördelaktigt i sent pal- 

liativt skeden då patienten kan ha lättare att uttrycka svår smärta genom att peka eller säga 

en färg istället för en siffra. Författarens reflektioner är att ASAS med fördel kan användas 

inom den palliativa vården där många patienter upplever både VAS och ESAS som svår- 

tolkad. För att vårdpersonalen ska kunna göra en adekvat symtomskattning är det av stor 

vikt att ett validerat instrument används (Regionala cancercentrum i samverkan, 2012; 

Socialstyrelsen, 2013). Utifrån föreliggande studie kan detta ses som en början för att få 

fram ASAS validitet. 
 

Negativt med ASAS jämfört med VAS 
 

De fyra informanter som upplevde att VAS var enklare att använda jämfört med ASAS 

beskrev att de kände sig väl förtrogna med VAS som smärtskattningsinstrument. Detta 

visar kliniken där studien är utförd kontinuerligt använder symtomskattningsinstrument vid 

skattning av smärta vilket Socialstyrelsen (2013) rekommenderar. 
 

Samtidigt kunde även en del av informanterna känna en tveksamhet till att det var för stor 

skillnad mellan tio steg som det är på VAS jämfört med ASAS där endast tre steg är mar- 

kerade. Här beskrev en av informanterna att fem steg borde vara mer relevant. Ett par in- 

formanter beskrev att de kände att VAS gav mer utrymmer för smärtskattning och de hade 

det svårare att precisera sin smärta med hjälp av ASAS. Båda dessa informanter bedömdes 

vara i tidigt palliativt skede. Den ena informanten beskrev också en osäkerhet med att an- 

vända ASAS vid smärtskattning och uttryckte att han hade använt sig av VAS också för att 

vara säker på att det blir rätt vid smärtskattningen. Socialstyrelsen (2013) rekommenderar 

att smärtskattning bör ske med validerat instrument men samtidigt finns inga riktlinjer på 

vilket instrument som bör användas.  Här kan författaren se att smärtskattningsinstrumen- 

ten kan variera beroende på vad patienten befinner sig i sjukdomen. 
 

Siffrornas värde relaterat till färg 
 

När informanterna ombads beskriva vilken siffra som stod för respektive färg framkom en 

osäkerhet bland flera av informanterna. En av informanterna menade på att alla människor 

har olika smärtgränser och siffrorna kan stå för olika värde. Vidare beskrev informanterna 

att det kändes svårt att veta vad de skulle sätta den nedre gränsen för rött då de menade på 

att denna gräns inte fick misstolkas på något vis. 
 

Av de nio informanter som ingick i studien var det var det endast två informanter som 

skattade samma siffror på respektive färg. Li et al. (2007) beskriver att deltagarna i studien 

som jämförde VDS (Verbal Discriptor Scale) med NRS (Number Raiting Scale) så skat- 

tade deltagarna lindrig smärta mellan ett och fyra och svår smärta mellan sju och tio.
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I föreliggande studie stämmer detta till viss del förutom en informant som bedömde att rött 

som är oacceptabel börjar redan på sex. Vidare menar en annan informant att rött är mellan 

nio och tio. Collins et al. (1997) studie indikerar att svårt smärta ligger på över fem på 
VAS-skalan. Vidare beskriver Given et al. (2008) att poängen patienten skattade kunde 
bero på vilket symtom som besvärade patienten. Detta för att det inte alltid är självklart att 
det är just smärtan som besvärar patienten för tillfället. Något som också är viktigt är det 
Broberger et al. (2005) beskriver, det symtom som patienten skattar högst behöver inte 
vara det mest besvärande. Vidare menar Gill et al. (2010) i sin studie att patienter kan ha 
olika marginaler för vilket symtom som skattas. Här är kommunikation en viktig del i sjuk- 
sköterskan arbete vilket även Lugton et al. (2005) belyser. 

 

Slutsats 
 

Denna studie visar hur patienter inom palliativa vården upplevde att använda sig av ett nytt 

symtomskattningsinstrument, ASAS. För flera patienter fungerade ASAS väl, medan några 

upplevde att instrumentet inte var att föredra för skattning av smärta i jämförelse med VAS 

instrumentet. Utifrån föreliggande studie tyder resultatet på att det kan behövas användas 

olika instrument inom den palliativa vården och att ASAS kan fungera för vissa patienter. 

Studien visar också hur viktig kommunikationen runt skattningen med patienterna är, 

uteblir den kan smärtskattningen bli missvisande. 
 
Kliniska implikationer 

Denna studie kan bidra till mer kunskap runt vikten av att använda ”rätt” 

symtomskattningsinstrument och att detta instrument kan variera under sjukdomsförloppet. 

En kollega meddelade författaren att en patient efterfrågat ASAS när hon skulle göra 

smärtskattning. Detta tyder på att en implikation kan vara att införa ASAS när 

smärtskattning med exempelvis siffror kan vara svårt. Resultatet på studien behöver inte 

endast vara inriktade på patienter inom palliativ vård utan skulle också kunna användas till 

patienter som vårdas inom andra kliniker och där symtomskattning inte fungerar med 

exempelvis VAS. 
 

Fortsatt forskning 
 

Studien visar att den största andelen av informanter som föredrog ASAS som symtom- 

skattningsinstrument befann sig i senare palliativt skede. Detta kan bero på slumpen men 

kan också bero på att ju sämre patienterna blir i sin sjukdom desto jobbigare kan det vara 

att använda sig av siffror. Det behövs mer forskning för att se om det finns ett samband 

mellan allmäntillståndet och svårighetsgraden med att göra smärtskattning med siffror re- 

spektive färg. Kanske kan ASAS användas som ett komplement till VAS om detta skatt- 

ningsinstrument upplevs som svårt? Samtidigt skulle mer forskning också behövas runt 

personalen och smärtskattningsinstrumentet. Om ASAS används i den palliativa vården 

kan då personalen vara flexibel på vilket instrument som passar patienten bäst? Här måste 

även personalen vara uppmärksam på om patienten exempelvis är färgblind. Det behövs 

också vidare forskning med bredare urval för att se om skattningen skiljer sig på ålder al- 

ternativt kön. Det hade också varit intressant och se om instrumentet även kan passa barn 

då dessa också ingår inom palliativ vård.
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Karin Remse Borgman 

ASIH – Norra området 
 

 
Jag heter Ulrika Wallin och arbetar som sjuksköterska på ASIH i Kristianstad. Jag studerar 

magisterprogrammet palliativ vård vid Sophiahemmet Högskola. I mitt självständiga 

arbete, omfattande 15 poäng, har jag valt att undersöka hur patienten upplever att använda 

sig av symtomskattningsintrumenten ASAS (Acceptance Symtom Assessment Scale) vid 

rapportering av smärta. Jag är därför intresserad av få genomföra studien vid ASIH 

Kristianstad. 
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gärna att Du anger detta.  Har Du frågor rörande själva undersökningen är Du välkommen 
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av forskningsrapporter och studentarbeten. Forskningsetiska principer kommer att följas 
strikt, vilket bl.a. innebär att namn i studien (inklusive namn på arbetsplatser) kommer att 
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Efter godkänd studie kommer jag gärna och presenterar mina resultat för Dig och/eller på 

arbetsplatsen om Du så önskar. 
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Studiens preliminära titel: Förenklad symtomskattning för patienter inom avancerad 

sjukvård i hemmet. 
 

Syftet: Syftet med studien är att undersöka patienters upplevelser av att använda ASAS för 

rapportering av smärta inom ASIH (Avancerad sjukvård i hemmet). 
 

Problem: Patienter inom palliativ vård har många olika symtom och med hjälp av 

symtomskattningsinstrument kan symtomen uppmärksammas och patienten kan få 

snabbare symtomhantering. Symtomskattning inom palliativ vård är en viktig del och är en 

av Socialstyrelsens (2013) kvalitetsindikatorer. Enligt Socialstyrelsen (2013) upplever 

många patienter i livets slutskede bristfällig eller otillräcklig smärtlindring. Det finns 

studier som visar på brister med de olika symtomskattningsinstrumenten vilket kan vara en 

bidragande orsak till bristfällig symtomlindring. Det är av vikt att förstå hur patientens 

upplever att skatta sin smärta med symtomskattningsinstrument så eventuella symtom 

uppmärksammas och symtomlindras. ASAS är ett symtomskattningsinstrument som är 

utvecklat av Carl-Johan Furst och Gunnar Eckerdal och är ännu inte använt inom palliativ 

vård. Studie som är utförd inom annan verksamhet visar att 2/3 av patienterna ansåg ASAS 

lättare att använda jämfört med VAS. Det är viktigt att finna ett 

symtomskattningsinstrument som är enkelt att förstå för patienten men också lätt att 

använda för vårdpersonalen varför ASAS kan vara angeläget att testa för denna grupp av 

patienter. 
 

Metoden: Kvalitativ metod i form av intervjuer för patienter inskrivna i ASIH 

Kristianstad. 
 

Önskemål från Din verksamhet: Jag önskar intervjua 8-10 patienter på Din enhet. 

Intervjuerna som beräknas ta 30-60 minuter kommer jag genomföra i patientens hem 

alternativt hospice. Intervjuerna kommer att ljudupptas. Jag planerar att genomföra 

intervjuerna under vintern 2013-2014. Alla patienter som ska intervjuas kommer att få 

skriftlig och muntlig information och deltagande kommer att vara frivilligt. 

Forskningsetiska principer kommer att följas. 
 

Samtycke: 
 

 

Jag samtycker till att studien genomförs på det sätt som beskrivits i detta dokument 
 

 

Jag samtycker till att studien genomförs, men med följande förbehåll: 
 

……………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

 

Tyvärr kan jag inte samtycka till att studien genomförs vid min enhet 
 

 

Datum: Namn: 

Namnförtydligande:
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Till dig som är patient vid ASIH Kristianstad 
 
Här tillfrågas du att om att delta i en studie där syftet är prova två olika 

symtomskattningsinstrument när du skattar din smärta. Detta för att studera vilket 

instrument du upplever enklast att använda och där eventuella symtom tydligt kan 

uppmärksammas. Deltagandet är frivilligt och de uppgifter du lämnar kommer behandlas 

konfidentiellt och hanteras enligt Personuppgiftslagen (PUL,1998:204). Information om 

studien är värdefull då det är viktigt att finna ett enkelt symtomskattningsinstrument som 

kan användas så inga symtom kan missas eller förbises. 
 

Inom en vecka efter du fått detta brev kommer jag att ringa dig för att efterfråga deltagande 

och då bestämma tid och plats för intervju. Studien kommer att bandinspelas och beräknas 

till cirka 30-60 minuter. 
 

Du kan när som helst, utan att uppge orsak, välja att avbryta din medverkan i studien utan 

att det påverkar din fortsatta kontakt med hälso- och sjukvården. De uppgifter som sparats 

(intervjumaterial, bakgrundsinformation, patientuppgifter) kommer då att makuleras. 
 

 

Slutresultatet av studien kommer att presenteras i form magisteruppsats och kommer finnas 

tillgänglig via Sophiahemmets Högskola. I slutresultatet kommer inga uppgifter kunna 

spåras eller härledas tillbaka till enskilda personer som intervjuats. Efter genomförd studie 

kommer allt inhämtat material att makuleras. 
 

 
 

Med vänliga hälsningar 
 
 
 
 
 

Ulrika Wallin



Bilaga 66 
 

 

 

SOPHIAHEMMET HÖGSKOLA 

STOCKHOLM 

Handledare: Carina Lundh Hagelin 

 
Medgivande till studien 

 

 
 
 

Informerat samtycke 
 

Jag har tackat ja till att delta i studien till att prova göra smärtskattning med hjälp av ett två 

olika symtomskattningsinstrument. 
 

Jag bekräftar att jag har erhållit skriftlig och muntlig information som nämnts i 

informationsbrevet angående studien ” Förenklad symtomskattning” 
 

Jag har haft möjlighet att ställa frågor och fått dem besvarade. Härmed ger jag mitt 

informerade samtycke till att delta i studien och vet att mitt deltagande är helt frivilligt. 
 

Jag är medveten om att jag när som helst och utan förklaring kan avsluta mitt deltagande. 

Detta dokument har skrivits under i två exemplar. Ett behåller jag som deltagare och det 

andra behålls av Ulrika Wallin som skall genomföra studien. 
 

 
 
 

……………             ……………………………..                    ……………………………... 
 

 
 
 

Datum                      Medverkandes namnteckning                   Namnförtydligande 
 

Undertecknad person har gått igenom och förklarat studiens syfte för ovanstående 

medverkande samt erhållit den medverkandes samtycke. Den medverkande har även fått en 

kopia av informationsbrevet



 

 

Bilaga VII 
 

 

FRÅGEGUIDE 
 
1). Kan du berätta om dina upplevelser när du fyllde i de olika 

smärtskattningsinstrumenten? 

 

2). Vilket av instrumenten upplevde du enklast? 
 

 

3). På vilket sätt skilde de båda instrumenten sig åt? 
 

 

4). Vilka siffror tycker du ingår på grön, orange och röd färg på ASAS 
 

smärtskattningsinstrument? 

 


