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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund 
 

En vanlig orsak till att människor söker vård är smärta. Smärtskattningsinstrument är en 

viktig del i smärtbedömningen av patienter för att få en objektiv och patientfokuserad vård. 

Vid införande av smärtskattningsinstrument på avdelningar har en förbättrad 

smärtbehandling setts hos patienter. Studier har påvisat att sjuksköterskor är dåliga på att 

förstå betydelsen av smärtskattningsinstrument samt att använda dem. 

 

Syfte 
 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av att använda 

smärtskattningsinstrument i omvårdnaden av patienter med smärta. 

 

Metod 
 

Studien utfördes med en kvalitativ design och använde sig av semi-strukturerade intervjuer 

för att fånga upp sjuksköterskorna upplevelser och erfarenheter. Totalt fyra sjuksköterskor 

intervjuades vilka arbetade på tre olika typer av avdelningar samt två olika kliniker. 

 

Resultat 
 

I studien framkom det att sjuksköterskorna upplevde sig ha lite kunskap inom 

smärtskattning trots att de flesta upplevde att de hade god erfarenhet av patienter med 

smärta. Flera sjuksköterskor kände endast till några få smärtskattningsinstrument, och 

upplevde även svårigheter med smärtskattning av vissa patientgrupper. Brister i 

dokumentationen och uppföljning av smärtskattningen av patienter med smärta framkom 

också som ett problem. Samtliga sjuksköterskor i intervjun upplevde att riktlinjer för 

smärtskattning på arbetsplatsen var bristfällig. Flera konkreta förbättringsförslag uppgavs, 

bland annat att fler professioner borde involveras i smärtskattningen på avdelningen. 

 

Slutsats 
 

Bättre kompetensutveckling för sjuksköterskor gällande smärtskattning, införa tydligare 

riktlinjer för hur sjuksköterskor smärtskattar patienter samt involvera fler professioner än 

endast sjuksköterskan har framkommit som viktigt.  

 

Fler studier med fokus på vilka faktorer som påverkar smärtskattning negativt behövs, 

samt forskning på hur smärtskattningen konkret kan förbättras både på avdelningar, 

kliniker och nationellt. 

 

Nyckelord: Sjuksköterska, Smärta, Smärtskattning, Smärtskattningsinstrument, 

Utvärdering. 
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INLEDNING 

Smärta är en av de vanligaste orsakerna till att patienter söker vård (Ernst, 2007). 

Behandlingen består ofta av läkemedel där risk för biverkningar vid för höga doser 

föreligger (Benyamin m.fl., 2008). Vid akut smärta är adekvat smärtbedömning i tidigt 

skede av stor vikt för att minska risken att den akuta smärtan övergår till långvarig smärta 

(Carr m.fl., 2014)." 

 

Sjuksköterskan har en viktig roll för personcentrerad och säker vård. Sjuksköterskan är 

ansvarig för omvårdnadsprocessen i vilken smärtskattning av patienter ingår (Florin, 

2009). För att uppnå en objektiv och patientfokuserad smärtbedömning av patienter 

används smärtskattningsinstrument (Eriksson, 2014; Young, Horton & Davidhizar, 2006). I 

en studie har det påvisats att sjuksköterskor är dåliga på att förstå och använda 

smärtskattningsinstrument (Dihle, Bjølseth & Helseth, 2006). Det har framkommit i en 

studie att införandet av smärtskattningsinstrument på avdelningar har förbättrat 

smärtbehandlingen av patienter (Topolovec-Vranic m.fl., 2010) samt att sjuksköterskor 

som fått utbildning inom smärtskattning lättare kan tolka patientens smärta (Wikström, 

Eriksson, Årestedt, Fridlund & Broström, 2014). 

 

BAKGRUND 

Smärta 

Smärta är ett vanligt symtom till många medicinska tillstånd (Ernst, 2007). International 

Association for the Study of Pain [IASP] (2014) definierar smärta som “An unpleasant 

sensory and emotional experience associated with actual or potential tissue damage, or 

described in terms of such damage.”. Enligt Norrbrink och Lundeberg (2014) går det inte 

att jämföra smärtupplevelser mellan individer då smärta hos varje enskild person alltid är 

subjektiv. 

 

Smärta klassificeras som akut respektive långvarig smärta. Bakomliggande orsaker till 

smärta kan delas upp i nociceptiv-, neuropatisk- och psykogen påverkan på kroppens 

smärtsystem. Vid nociceptiv smärta aktiveras smärtreceptorer av antingen temperatur, 

mekanisk- eller kemisk stimuli. Smärtan leds till hjärnan med olika nerver som tolkas på 

olika sätt i hjärnan som skarp, distinkt och vällokaliserad eller som mer utbredd (Norrbrink 

& Lundeberg, 2014). En skada eller sjukdom på nerverna kan leda till neuropatisk smärta. 

Vid en skada på nerverna finns ett tydligt trauma eller förändring som kan diagnostiseras. 

Neuropatisk smärta som uppstår vid sjukdom har sedan tidigare känd orsak, exempelvis 

diabetes. Den upplevda smärtan kommer befinna sig i den perifera nervens 

innervationsområde, i det område som finns längst ut på nerverna där dess smärtreceptorer 

är belägna (Norrbrink & Lundeberg, 2014). 

 

Psykogen smärta yttrar sig som kroppslig smärta men uppkommer av psykiska orsaker som 

innefattar tro, tankar, känslor och beteende/reaktioner. Psykogen smärta kan uppkomma på 

grund av fysiska och psykiska i trauman (Covington, 2000). 

 

Norrbrink och Lundeberg (2014) förklarar hur smärtupplevelsen beskrivs utifrån olika 

områden i hjärnan. Olika områden ger olika upplevelser såsom intensitet, lokalisation, 

karaktär, duration, emotionella aspekter och smärtans inverkan på tankar och handlingar. 
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Smärtskattning som begrepp 

Skattning är enligt Nationalencyklopedins ordbok (Skatta, u.å.) en variant av uppskatta. 

Uppskatta är att göra en ungefärlig värdering eller bedömning av något i motsats till en 

exakt värdering eller bedömning (Skatta, u.å.). Smärtskattning kan förstås som hur en 

uppskattad värdering av en subjektiv smärtupplevelse utförs. 

 

Enligt Buenaver och Edwards (2007) kräver smärtskattning validerande samt tillförlitliga 

instrument, men även förmåga hos sjuksköterskan att identifiera och tolka andra tecken på 

smärta såsom tal och kroppsrörelser. Vidare menar Buenaver och Edwards (2007) att 

svårigheter föreligger även när dessa grundläggande krav uppnås. För att möjliggöra 

adekvat smärtlindring behövs, utöver smärtskattning och observation av smärttecken, 

utredning av smärtans lokalisation, kvalitet, variation, varaktighet och påverkan på 

funktionsförmågan (Berntzen m.fl., 2011). 

 

Smärtskattningsskalor 

Internationellt finns en mängd olika smärtskattningsskalor. Studien kommer ta upp de 

smärtskattningsskalor som Vårdhandboken rekommenderar att sjukvårdspersonal 

använder. 

 

Verbal rating scale (VRS) 

Verbal rating scale är en skala vilken utgår från utvalda ord för hur smärtan upplevs av 

patienten (Buenaver & Edwards, 2007). Orden på skalan visas för patienten och sen 

graderar sjuksköterskan smärtan efter siffrorna på skalan (Brantberg & Allvin, 2014).

 
 

 
Bild 1. Av Fanny Vallo©, 2016. Tillstånd har erhållits av illustratören för publicering. 
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Numeric rating scale (NRS) 

NRS är en av de enklaste och snabbaste skalorna att använda. Patienten graderar smärtan 

på en skala från noll till tio, där noll är lika med ingen smärta och tio står för värsta 

tänkbara smärta. Den visar även bra överensstämmelse mot andra smärtskattningsskalor 

(Buenaver & Edwards, 2007). NRS är dock inte ett särdeles bra mätinstrument för personer 

med kognitiv svikt eller hos små barn då säkerheten i instrumentet utgörs av patientens 

verbala förmåga förståelse för siffror (Flaherty, 1996). 

 
Bild 2. Av Fanny Vallo©, 2016. Tillstånd har erhållits av illustratören för publicering. 

 

Visual analogue scale (VAS) 

Enligt Bijur, Silver och Gallagher (2001) är VAS ett tillförlitligt smärtskattningsinstrument 

både vid långvarig och akut smärta. Hawker, Mian, Kendzerska och French (2011) lyfter 

specifikt fram, då för patienter med reumatism, VAS och NRS som bra 

smärtskattningsinstrument då de är enkla att administrera, utföra och poängsätta. Hawker 

m.fl. (2011) menar även att det sätter patientens upplevelse av sin smärta i fokus och inte 

sjuksköterskans subjektiva bedömning. VAS kan användas på barn från sex år enligt 

Buenaver och Edwards (2007), eller från åtta år enligt Brantberg och Allvin (2014). 

 

Med VAS får patienten se en linje där ena änden är “ingen smärta” och den andra änden 

“värsta tänkbara smärta”. Därefter får patienten markera på skalan på det ställe som 

motsvarar hens smärta. På baksidan av instrumentet kan sjuksköterskan se en numerär 

skala från noll till tio, vilket möjliggör dokumentering av skattningen. Skalan fungerar 

således “analogt” mot patienten och “numeriskt” mot sjuksköterskan (Berntzen m.fl., 

2011).  
Bild 3. Av Fanny Vallo©, 2016. Tillstånd har erhållits av illustratören för publicering. 
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Schematisk bild av kroppen 

Som tidigare nämnts enligt Berntzen m.fl. 

(2011) behöver smärtskattning ibland 

kompletteras med en schematisk bild över 

kroppen för att kunna utreda smärtans 

lokalisation. Instrumentet används exempelvis 

för smärtutredning av patienter med olika 

former av spridd cancer. Nedan följer ett 

exempel på en schematisk bild av kroppen som, 

utöver smärtlokalisation, möjliggör 

identifiering av smärtans kvalitet och variation. 

Detta görs genom att markera vilken typ av 

smärta som äger rum på ett specifikt ställe på 

kroppen (Berntzen m.fl., 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faces pain scale (FPS) 

Denna skala används främst till barn och äldre 

som har svårt att uttrycka sig med ord. Skalan 

kan även användas till patienter som talar främmande språk (Berntzen m.fl., 2011). 

För barn är det lämpligt att använda FPS när de är mellan fyra och sexton år (Berntzen 

m.fl., 2011). FPS-skalan är en skala med sex ansikten vilka har olika kraftfulla uttryck. 

Kraftigare uttryck ger högre smärtskattningspoäng vilket innebär högre smärta (Berntzen 

m.fl., 2011). Patienten får själv skatta sin smärta genom att titta på bilderna (Brantberg & 

Allvin 2014). Enligt en studie av Scherder och Bouma (2000) fungerade FPS bra för äldre 

utan en demenssjukdom. För de äldre som får en demenssjukdom fungerade FPS i 60 

procent av fallen i det tidiga stadiet av sjukdomen. Halvvägs in i sjukdomsförloppet hade 

detta sjunkit till 30 procent (Scherder & Bouma, 2000). 

 
Bild 5. Av Fanny Vallo©, 2016. Tillstånd har erhållits av illustratören för publicering. Bilden har haft förlaga från 

vårdhandboken.se. Tillstånd har erhållits. 

Bild 4. Av Fanny Vallo©, 2016. Tillstånd har erhållits 

av illustratören för publicering. Bilden har haft förlaga 

från vårdhandboken.se. Tillstånd har erhållits. 
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DOLOPLUS-2 

Med hjälp av DOLOPLUS-2 går det att följa tecken hos patienten då denne har svårt att 

uttrycka sig (Rask-Carlsson, 2005). DOLOPLUS-2 fungerar som 

smärtskattningsinstrument för personer med kognitiv påverkan, exempelvis personer med 

demenssjukdom (Hølen m.fl., 2005). Med denna skala går det att följa tecken som till 

exempel kroppsrörelser, skyddande av smärtområden, mimik och sömn. Brantberg och 

Allvin (2014) framhåller vikten av att känna till patientens normala beteendemönster, då 

hela smärtskattningsinstrumentet bygger på förändringar i dessa. DOLOPLUS-2 fungerar 

därför sämre som smärtskattningsinstrument på smärta som patienten upplever nu, och 

bättre för att se smärtans progression (Zwakhalen, Hamers, Abu-Saad & Berger, 2006) 

 

Smärtbehandling 

Carr m.fl. (2014) framhåller vikten av att akut smärta ej övergår i långvarig smärta. För att 

uppnå detta krävs organiserad smärtbedömning och god behandling i tidigt skede. 

Långvarig smärta kan enligt Berntzen, Danielsen och Almås (2011) leda till fysiskt och 

psykiskt lidande med konsekvenser som depression, utmattning, social utsatthet och 

ansträngd ekonomi. Vidare fortsätter Berntzen m.fl. (2011) att kontinuerliga mätningar och 

dokumentation av smärtan krävs med hjälp av smärtskattningsskalor för att kunna värdera 

effekten på behandlingen. 

 

Farmakologisk behandling 

Det finns flera olika typer av läkemedel för att lindra smärta, däribland Paracetamol och 

NSAID-preparat (Hyllested, Jones, Pedersen & Kehlet, 2002) samt opioida läkemedel 

(bland annat morfin) vilka lindrar både neuropatisk och nociceptiv smärta (Kalso, 

Edwards, Moore & McQuay, 2004). 

 

Farmakologisk behandling kan enligt Benyamin m.fl. (2008) ge påfrestande biverkningar 

för patienten. Biverkningar är ofta dosberoende, det vill säga högre doser ger ofta ökade 

biverkningar (Benyamin m.fl., 2008). För att undvika omotiverat höga läkemedelsdoser har 

det visat sig viktigt att tolka patientens smärta korrekt (Topolovec-Vranic m.fl., 2010). 

 

Längre tids behandling med opioida läkemedel kan medföra att beroende uppstår, varför 

nödvändighet och risk för beroende kontinuerligt bör vägas mot varandra (Minozzi, 

Amato, & Davoli, 2013). Risken för missbruk vid användning av opioida läkemedel är låg 

för patienter med långvarig smärta. Däremot uppvisade 11.5 procent av patienterna ett 

riskbruk i form av otillbörligt användande (Fishbain, Cole, Lewis, Rosomoff & Rosomoff, 

2008). 

 

 

Icke-farmakologisk behandling 

Fysisk aktivitet och värmebehandling innefattas i de icke-farmakologiska 

smärtbehandlingsmetoderna (Norrbrink & Lundeberg, 2014). Akupunktur är en annan 

icke-farmakologisk behandlingsmetod som i en metastudie av Manheimer, White, Berman, 

Forys och Ernst (2005) framhålls som effektiv mot ländryggssmärta. Även Transkutan 

elektrisk nervstimulering (TENS) har visat god effekt mot smärta (Dailey m.fl., 2013). 

Omvårdnad som sjuksköterskan kan utföra är att med kuddar avlasta och/eller korrigera 

kroppsställning för att minska smärta hos patienter (Manias, Bucknall & Botti, 2005). 
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Sjuksköterskans roll för säker och personcentrerad vård  

För att uppnå personcentrerad vård ska patientens behov som hen själv formulerar dem 

väga lika tungt som behoven vårdpersonalen identifierar (Svensk sjuksköterskeförening 

[SSF], 2010). Vidare bör vården utföras med respekt och lyhördhet för patientens 

önskemål, där patientens behov och värderingar styr alla kliniska beslut (Walton, 2013). 

Flertalet studier visar på att personcentrerad vård ger högre välbefinnande hos patienter 

(SSF, 2010). Enligt Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763, 2 a §) ska vården 

vara av god kvalitet och bygga på kontinuitet och säkerhet där respekt för patientens 

självbestämmande och integritet tas. För att sådan vård ska uppnås är patientens subjektiva 

skattningar önskvärda. 

 

Det personcentrerade tankesättet förklaras av Sanderson, Smull och Harvey (2008, s. 48) 

som “Listen, learn and understand what is important to and important for each person” 

På detta sätt kan sjuksköterskor ge möjligheten till patienter att göra evidensbaserade val i 

relation till sin hälsa och den livssituation de befinner sig i (SSF, 2010). 

 

Enligt Sherwood (2013) har sjuksköterskan en väsentlig roll i skapande och 

upprätthållande av kvalitativ och säker vård. Vidare framhåller Sherwood (2013) att 

sjuksköterskan tillhör den största gruppen av vårdpersonal inom sjukhusen och därför kan 

påverka vårdens kvalitet och säkerhet i både positiv och negativ riktning. Enligt Wolf 

(2012) kan sjuksköterskor som inte visar en tillräcklig bekräftelse för patienters resurser 

vara en orsak till att patienter upplever att de får sämre vård. Patienter upplever ofta enligt 

Wolf (2012) att de vill ha mer information om sitt tillstånd och behandlingsstrategier, samt 

större möjligheter till egen delaktighet och påverkan i kliniska beslut. 

 

Omvårdnadsprocessen och smärtskattning 

Omvårdnadsprocessen består av datainsamling, omvårdnadsdiagnos, planering, 

genomförande och utvärdering (American Nurse Association, u.å., refererat i Florin, 2009). 

 

Florin (2009) förklarar att datainsamling handlar om relevant information för att lära känna 

och förstå patienten. Vid datainsamling tas patientens anamnes upp i vilken patienten har 

möjlighet att uppge smärta eller tillstånd som förväntas ge smärta (Florin, 2009). 

Smärtskattningsinstrument kan med fördel användas vid datainsamling (Fries, Simon, 

Morris, Flodstrom & Bookstein, 2001). 

 

Omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson (2014) redogör för olika typer av datainsamling, 

exempelvis observation, undersökning, dokumentation och intervju. Eriksson (2014) 

föreslår att all datainsamling bör följa fem stycken allmänna krav. Det objektiva kravet, att 

insamlarens värderingar inte ska speglas i datainsamlingen. Det primära kravet är att den i 

första hand skall bestå av förstahandsuppgifter. I sannolika kravet framhålls att insamlad 

information ska stå i relation till teorier, logik, forskning och i den verklighet den insamlas. 

Det relevanta kravet understryker att datainsamlingen endast ska innefatta information som 

är av intresse. Slutligen beskrivs i det tillförlitliga kravet att information ska vara fri från 

slump.  

 

Vidare fortsätter Florin (2009) beskriva de olika stegen i omvårdnadsprocessen med att 

omvårdnadsdiagnos som är ett beslut vilket tas utefter analys av hälsosituation, och visar 

på ett problem, en risk eller en resurs hos patienten. Planering syftar till förberedelse av 
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omvårdnadshandlingar vilka bör underbyggas av forskning och erfarenhetsbaserad 

kunskap, i omvårdnaden ska patientens autonomi och önskemål tillgodoses. 

Målbestämning samt planering för hur dessa ska uppfyllas sker även här (Florin, 2009). 

Vid genomförandet utförs den planerade omvårdnadshandlingen (Florin, 2009). 

Utvärdering är processen under vilken omvårdnadshandlingens effekt på hälsotillståndet 

utreds. Vid utvärdering ställs frågan om patienten är tillräckligt smärtlindrad och vad som 

eventuellt behöver förbättras i smärtbehandlingen (Florin, 2009). 

 

Sjuksköterskans roll vid smärtskattning 

Bedömning med den kliniska blicken 

Ett begrepp som ofta används inom vården är klinisk blick. Klinisk blick är enligt 

Östlinder, Norberg, Pilhamar Andersson och Öhlén (2006) svårt att uttrycka i ord. Flera 

begrepp ligger nära såsom fingertoppskänsla och intuition. Klinisk blick menar Östlinder 

m.fl. (2006) är en erfarenhetsbaserad kunskap som uppvisas såsom medvetna och 

omedvetna handlingsstrategier. Flera sinnen samverkar med varandra för tolkning och 

bedömning av patienten såsom syn, hörsel och känseln. Den kliniska blicken är viktig för 

att tidigt se förändringar i patientens tillstånd samt att se behov (Östlinder m.fl., 2006). 

 

Enligt Yıldırım m.fl. (2015) påverkas smärtskattning av vårdpersonalens subjektiva 

tolkningar och tankar kring smärta hos patienterna. Vidare fortsätter de att hälften av 

patienterna upplevde att sjuksköterskor inte alltid förstod deras smärta. Ungefär hälften av 

sjuksköterskorna i studien av Yıldırım m.fl. (2015) upplevde även att de inte trodde på 

patienterna när de klagade på sin smärta.  

 

Användning av smärtskattningsinstrument 

Enligt Dihle m.fl. (2006) är sjuksköterskor generellt dåliga på att förstå betydelsen av och 

att använda bedömningsinstrument. En studie av Subramanian, Allcock, James och 

Lathlean (2011) påvisar att variationer i användning av smärtskattningsinstrument påverkar 

smärtlindringen hos patienter. Variationerna var då att flera olika smärtskattningsskalor 

användes vilket kunde förvirra sjuksköterskorna, men även att samma patient kunde ge 

olika skattning till olika sjuksköterskor.  

 

Positiva aspekter av smärtskattningsinstrument 

Enligt en intervjustudie av Wikström m.fl. (2014) upplever vårdpersonal att 

smärtskattningsinstrument underlättar för att kunna förstå patientens smärta, kunna välja 

rätt typ av smärtlindring och för att kunna främja annan smärtlindrande behandling. En 

studie gjord av Young m.fl. (2006) kan liknande resultat ses. Denna studie utfördes på 52 

sjuksköterskor och deras upplevelser av smärtskattningsinstrument var överlag positiva. 

Instrumenten gav sjuksköterskorna en bättre bild av hur patienterna mådde och hjälpte 

patienten att uttrycka sina behov. Med hjälp av smärtskattningsinstrument kunde 

sjuksköterskorna lättare samla in data som sedan kunde användas för att utreda fortsatt 

smärtbehandling. 

 

Enligt Topolovec-Vranic m.fl. (2010) minskade patienternas upplevelse av den högsta 

upplevda smärtan under vårdtiden efter införandet av en ny typ av smärtskattningskala på 

intensivvårdsavdelningen som studien utfördes på. Patienterna upplevde även att de fick 

smärtlindrande medicinering snabbare. Studien kunde inte dra slutsatser att det var just 

NVPS (nonverbal pain scale) som bidrog till det positiva resultatet utan de tror att vilken 

smärtskattningsskala som än används höjer medvetenheten hos personalen och skulle 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Y%C4%B1ld%C4%B1r%C4%B1m%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26356101
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Y%C4%B1ld%C4%B1r%C4%B1m%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26356101
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kunna ge liknande resultat. Studien påvisar även att sjuksköterskor kände sig mer säkra att 

bedöma smärta hos ej verbala efter införandet av NVPS. 

 

I en studie av de Rond, de Wit, van Dam och Muller (2000), gjord med en kontrollgrupp 

och en försöksgrupp av patienter och sjuksköterskor, förklaras följande: den ena gruppen 

sjuksköterskor utbildades inom smärtskattning samt att de införde daglig utvärdering av 

smärta. Sjuksköterskor som utbildats kunde bättre gissa vilken grad av smärta patienten 

hade i jämförelse med de utan utbildning samt att den journalföring av smärta var mer 

utförlig av de som fått utbildning. 

 

Gordon m.fl. (2006, refererat i Subramanian m.fl., 2011) menar att snabbt igenkännande 

och behandling, patientdeltagande, samt kontinuerlig utvärdering av behandlingsresultat 

leder till god smärtlindring hos patienten. 

 

Svårigheter med smärtskattningsinstrument 

Herr och Garand (2001) beskriver i sin artikel att en patientgrupp som är svår att 

smärtskatta är patienter med kognitiv svikt. I studien reducerade vårdpersonal ofta deras 

klagomål på smärta då klagomålen kunde upplevas som inkonsekventa. Smärtskattning på 

patienter enbart utifrån ansiksuttryck kan vara svårt påvisade en studie av Manfredi, 

Breuer, Meier och Libow (2003). De förklarade att vårdpersonal kunde tolka om patienten 

hade smärta eller ej i 80 till 90 procent av fallen med hjälp av patientens ansiktsuttryck. 

Däremot var resultatet lågt i hur bra vårdpersonal kunde skatta patientens smärtintensitet 

med hjälp av deras ansiktsuttryck.  

 

Andra patientgrupper som kan vara mer svåra att smärtskatta är enligt Hsu m.fl. (2005) 

patienter som har oro eftersom de ofta smärtskattas högre än de patienter som inte har oro. 

En artikel av Chatelle m.fl. (2014) som gjort en litteraturöversikt i ämnet om 

smärthantering för patienter med stora hjärnskador, förklarar att smärtskattning av dessa 

patienter i koma är svårt trots användning av flera befintliga smärtskattningsinstrument. 

Dessa patienter behöver specifika smärtskattningsinstrument såsom The Nociception Coma 

Scale (Chatelle m.fl., 2014). 

 

Hos patienter som är akut sjuka är det viktigare med snabb igenkänning av symtom och 

insättande av behandling. Detta leder till att smärtskattningen inte prioriteras (Subramanian 

m.fl., 2011). I en studie av Carr m.fl. (2014) visar att smärtbedömningen inte var optimal 

trots att smärtan var en del av övervakningen av de vitala parametrarna. Enligt studien 

tyder det på att smärtskattningen inte hade utförts ordentligt. 

 

Negativa upplevelser som uttrycktes i studien av Young m.fl. (2006) var att vissa patienter 

kunde bli irriterade över att gradera sin smärta upprepade gånger. Vidare framkom det att 

säkerheten av att använda smärtskattningsskalor med numrering var inte tillräckligt hög. 

Patienter kunde uppge den högsta smärtan på skalan och när medicinering sattes in var 

dosen för hög vilket kunde leda till negativa konsekvenser för patienten. För patienter som 

skattade sin smärta lågt kunde detta leda till att de inte fick tillräcklig behandling för att 

lindra sin smärta (Young m.fl., 2006). 
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Problemformulering 

Forskning inom området belyser att sjuksköterskor använder smärtskattning i varierande 

grad inom slutenvården (Dihle m.fl., 2006). En stor del av forskningen kring 

smärtskattningsinstrument som vi har hittat baseras på smärta hos postoperativa patienter 

med akut smärta samt andra specifika patientgrupper. Vi vill i denna studie undersöka 

sjuksköterskans smärtskattning mot en mer blandad grupp patienter med varierande 

smärtproblematik. 

 

Sjuksköterskan arbetar nära patienter på vårdavdelningar och är ytterst ansvarig att bedriva 

personcentrerad omvårdnad. Sjuksköterskan har också en viktig roll för kvaliteten och 

säkerheten i vården för en patient och ansvar för att patienten skall vara nöjd med sin vård 

(SSF, 2010; Walton, 2013). 

 

Att smärtskattningsinstrument används på ett säkert och korrekt sätt är viktigt för att få 

patienten delaktig och för att kunna värdera behandlingens effektivitet samt minska 

eventuella biverkningar på grund av för hög dosering av läkemedel (Wikström m.fl., 2014; 

Topolovec-Vranic m.fl., 2010). 

 

Med intervjustudien vill vi undersöka de upplevelser och erfarenheter som sjuksköterskan 

har vid smärtskattning och i användandet av smärtskattningsinstrument. Studien vill även 

belysa från sjuksköterskans perspektiv vilka hinder och möjligheter samt vad de upplever 

kan förbättras i användningen av smärtskattningsinstrument. 
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SYFTE 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av 

smärtskattningsinstrument i omvårdnaden hos patienter med smärta. Vidare vad 

sjuksköterskan ser för hinder och möjligheter samt vad de upplever kan förbättras i 

användningen av smärtskattningsinstrument.  

 

METOD 

Val av Metod 

Studien baserades på en kvalitativ metod. En viktig del inom kvalitativ metod är enligt 

Dalen (2008) att få insikt om företeelser i personers sociala verklighet. Vidare fortsätter 

Dalen (2008) att en djupare insikt av hur människan anpassar sig till sin livssituation. “Den 

kvalitativa forskningsintervjun försöker förstå världen från en intervjupersons synpunkt, 

formulera meningen i människors upplevelser, ta fram deras livsvärld, innan man ger sig in 

på vetenskapliga förklaringar” (Dalen, 2008, s.11) 

 

En intervju är en form av samtal mellan två personer där åsikter om ett gemensamt tema 

diskuteras (Kvale & Brinkmann, 2014). I studien har intervjuformen använts då syftet var 

att ta reda på sjuksköterskors upplevelse och erfarenheter av situationen (Danielson, 

2012a). I studien ville vi få chans att ta del av sjuksköterskors personliga tankar kring 

problem och resurser inom smärtskattning och om de kan vara relaterad till arbetsplatsens 

miljö. 

 

I studien har en kvalitativ semistrukturerad intervjuform använts. Med denna metod kunde 

de intervjuade sjuksköterskorna dela med sig av sina personliga upplevelser och 

erfarenheter med egna ord kring det ämne som skulle utforskas (Danielson, 2012a; Polit & 

Beck, 2017).  

 

Urval 

Undersökningsgruppen vilken studien har riktat in sig mot är allmänsjuksköterskor på 

vårdavdelning. Vi har valt att exkludera postoperativa avdelningar samt 

uppakningsavdelningar då vi vill rikta in oss mot allmänsjuksköterskor som har en 

varierande erfarenhet av smärtbedömning och smärtskattning. Studien planerades att 

använda sig av totalt sex stycken sjuksköterskeinformanter, då för många informanter kan 

försvåra analysarbetet (Danielson, 2012a). Detta styrks av Kvale och Brinkmann (2014) 

som uppger att 5 till 25 intervjuer rekommenderas. Detta kan skifta beroende på tid, 

resurser och antalet intervjuer som behövs för att besvara syftet. Sjuksköterskorna skulle 

gärna ha mer än två års arbetslivserfarenhet då det enligt Benner, Tanner och Chesla 

(2009) är då sjuksköterskan uppnått tillräcklig kompetens för att inte ses som novis. 

Sjuksköterskorna skulle kunna tala det svenska språket väl för att undvika missförstånd 

under intervjun. 

 

Undersökningsgrupp 

Undersökningsgruppen bestod av tre stycken sjuksköterskor från två olika 

medicinavdelningar samt en sjuksköterska från en akutvårdsavdelning. Samtliga 

sjuksköterskor som intervjuades arbetade på ett akutsjukhus inom Stockholms läns 
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landsting. Sjuksköterskorna hade mellan tre månader och 35 års erfarenhet. Det var fyra 

stycken deltagande sjuksköterskor i vår intervjustudie. 

En sjuksköterska uppnådde inte våra urvalskriterier på arbetslivserfarenhet mer än två år. 

Vi valde att ta med denna sjuksköterska i vår studie trots att kriteriet ej var uppfyllt. 

 

Datainsamling 

Kontakt 

Ett brev med förfrågan om att få göra en studie skickades ut till verksamhetschefer samt i 

några fall deras sekreterare. Brevet innehöll information om studien, hur undersökningen 

skulle gå till samt frågeställningar som studien ville få svar på från intervjuerna. Se brev i 

bilaga (A). 

 

I studien har sex stycken kliniker kontaktats. Fyra sjuksköterskor var intresserade av att 

delta i studien. En klinik tackade nej till deltagande då de svarade att de ännu inte infört 

smärtskattningsinstrument. Tre kliniker svarade ej på om de var intresserade. 

Verksamhetschefen skickade sedan vidare brevet till avdelningar där chefssjuksköterskan 

informerade sjuksköterskorna om studien. Sjuksköterskorna som ville vara med i studien 

fick, om de ville, en version av brevet som skickades till verksamheten och tog sedan 

kontakt med oss via mail. En av sjuksköterskorna som var med i studien skedde det ingen 

kontakt med innan intervjun. Den sjuksköterskan lät chefssjuksköterskan sköta kontakten 

med oss. Sjuksköterskan som inte uppfyllde kriteriet på två års erfarenhet valde att 

kontakta oss då hen gärna ville vara med och delta i studien. 

 

Två deltagare fick muntlig information via telefonkontakt utöver den skriftliga 

informationen. En deltagare ville ej ha information via telefonkontakt innan intervjun ägde 

rum. En sjuksköterska hade vi aldrig direktkontakt med innan intervjutillfället, deltagaren i 

fråga erhöll endast skriftlig information om studien.  

 

Intervjuguide 

Intervjuarna har i en semistrukturerad intervju stor frihet att själva utforma 

intervjusituationen under tiden den utförs, då den är baserad på teman och med redan 

färdiga frågor som sedan kan utvecklas. Det finns möjlighet att fortsätta på frågeställningar 

som dyker upp och det går med fördel att avvika från intervjuguiden om det är befogat 

(Dalen, 2008). Frågorna behöver inte heller ställas i samma ordning utan kan anpassas till 

hur intervjun framgår (Danielson, 2012a). De inledande frågorna är delvis till för att göra 

den intervjuade bekväm med intervjusituationen samt att bli inspelade, detta för få dem att 

känna att de kan prata mer öppet under resten av intervjun (Dalen, 2008). Intervjuguiden 

har strukturerats upp efter teman och sedan har frågor arbetats fram efter dessa teman. 

Intervjuguiden är framtagen med hjälp av Dalen (2008). De teman som valdes för att skapa 

intervjuguiden var sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av smärta, att arbete med 

smärtskattningsskalor på avdelningen, användande av smärtskattningsskalor och 

förbättringsförslag. Se intervjuguide i bilaga (B). 

 

I intervjuguiden har studien utgått från områdesprincipen som Dalen (2008) beskriver: 

börja med frågor som ligger i periferin, jobba inåt mot de centrala delarna, avsluta med att 

öppna upp området igen. 
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Intervjuprocess 

Sjuksköterskorna som intervjuades fick välja plats där intervjun skulle utföras. Tre av 

sjuksköterskorna valde att bli intervjuade vid deras respektive avdelning och en av dem 

valde att bli intervjuad utanför sin arbetsplats i ett enskilt rum på Sophiahemmet 

Högskolan. Intervjuerna hölls i enskilt rum för minimering av störningsmoment och för att 

sjuksköterskan skulle kunna tala öppet då intervjun hölls på deras arbetsplats. Tre av 

sjuksköterskorna valde att intervjun skulle äga rum under deras arbetstid, vilket de fått 

godkännande för från sin chef. Detta var ingenting vi ville motsätta oss även om det 

möjligen skulle kunna resultera i att intervjun blev avbruten. Sjuksköterskorna 

informerades om att intervjutiden skulle vara cirka 30 minuter men att det kunde ta längre 

respektive kortare tid. De deltagande sjuksköterskorna informerades om att de när som 

helst kunde avsluta deltagandet i studien samt hur hög konfidentialitet skulle uppnås. 

Sjuksköterskorna fick skriva under att de har förstått informationen om samtyckeskravet. 

Se informerat samtycke i bilaga (C). En provintervju utfördes som Danielson (2012a) 

rekommenderar. Med provintervjun ville vi säkerställa att intervjuguiden fungerade väl 

samt att tiden skulle räcka till.  

 

Inspelning 

Intervjuerna spelades in för att få möjlighet att använda informationen på ett uttömmande 

sätt. Inspelningarna gjordes med två smartmobiler. En av intervjuarna antecknade under 

varje intervju olika typer av händelser i intervjusituationen som inte har möjlighet att 

fångas upp med inspelning. Enligt Fägerborg (2011) är detta bra då det går att fånga 

känslouttryck såsom kroppsrörelser men också om informanten upplevs som orolig eller 

nervös. Inspelningen fördes över till en säker dator och raderades när transkriberingen av 

intervjun var klar för att bibehålla hög konfidentialitet. 

 

Bearbetning av data 

Transkribering 

Under bearbetningsfasen transkriberades den inspelade intervjun samt att känslouttryck 

lades till som antecknaren hade skrivit ner. Enligt Fägerborg (2011) går det med fördel 

använda sig av en kommentar från intervjuaren om det är nödvändigt för att få en bättre 

förståelse för situationen och detta har använts i analysen av materialet. Vid 

transkriberingen benämndes den intervjuade sjuksköterskan med S och intervjuarna 

benämndes med förnamnets initial. Som Danielson (2012a) rekommenderar har samtliga 

intervjuer transkriberats ordagrant från början till slut. Detta för att datan som användes vid 

dataanalysen ska ha påverkats i så liten omfattning som möjligt.    

 

Dataanalys 

Vid dataanalysen valdes en kvalitativ innehållsanalys som metod där analysen utgår från 

innehållet i texten och kan tolkas mer djupgående (Danielson, 2012b). En manifest 

tolkning av texten utfördes för att hitta det som är intressant för studien. Vid en manifest 

tolkning tas information ut ur datan exakt som den står. Vissa delar av datan har tolkats 

latent för att kunna få en djupare förståelse för sjuksköterskans upplevelser. För att lättare 

kunna analysera texten utgick vi från en mall enligt Danielson (2012b) som är uppbyggd 

med meningsenheter, subkategorier och kategorier, se tabell 1. Under meningsenheter 

lades citat från intervjuerna in som kunde besvara syftet. Därefter delades de upp i 

subkategorier med ett enstaka ord eller ett fåtal ord. Subkategorierna har skapats genom att 

ta citat som har gemensamt innehåll och koppla ihop dessa till gemensamma subkategorier. 

Subkategorierna delades sedan upp i kategorier. 
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Tabell 1. Exempel på analysprocessen 

Meningsenheter Subkategorier Kategorier 

”… tiden att sätta sig ner och 

titta på vetenskapliga artiklar 

och lite såna hära saker, den 

existerar inte idag.” 

Tid, angående kompetens. Utbildning och 

kompetensutveckling på 

avdelningen 

“det är ju inte jättetydligt vad 

man ska göra med värdet. 

Det blir ju som en del i hela 

bedömningen.” 

Otydligt,  

arbeta med smärtskattning, 

bedömning. 

Upplevelser och 

erfarenheter vid 

omvårdnad…. 

“Det är under den här tiden 

man har arbetat med 

patienterna. För det är dom 

man lär sig utav, det är dom 

man får mer erfarenhet av, 

man får se som om man har 

tänkt rätt.” 

Kunskap,  

smärta,  

patienter. 

Kunskap kring smärta 

 

 

Forskningsetiska överväganden 

Förhållningssätt 

Intervjumetoden är i allra högst grad en social situation enligt Fägerborg (2011). Vidare 

förklarar Fägerborg (2011) att intervjuaren påverkar en stor del av samtalet. Dels med hur 

intervjuaren förstärker eller förminskar den intervjuades berättelser men också vilka 

intervjufrågor som ställs. Den som blir intervjuad kan också välja att visa upp sig på ett 

visst sätt under intervjun exempelvis vid känsliga frågor, för att visa upp sina egna åsikter 

eller att anpassa sina svar till vad som är lämpligt (Fägerborg, 2011). Därför är det viktigt 

att vara förberedd inför intervjun med öppna frågeställningar utan värderingar samt att 

intervjuarna är fördomsfria. Risken är att intervjun inte anpassar sig efter verkligheten utan 

efter det som de intervjuade tycker eller tror att det bör vara. 

 

Forskningsetiska principer 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det fyra huvudkrav inom forskningsetiska principer. 

Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. 

 

I informationskravet ska forskaren informera om studiens syfte, försökspersonernas uppgift 

i projektet, all information som kan påverka deras vilja att delta samt att de när som helst 

under studiens gång får avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). Varje deltagare 

ska få tydlig information om syftet, metoder, vad som avses med studien, institutionell 

anknytning från forskaren, de förväntade positiva aspekterna av studien samt eventuella 

risker (World Medical Association Declaration of Helsinki, 2013). De intervjuade 
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sjuksköterskorna fick läsa brevet som skickades till verksamhetschefen (se bilaga A) innan 

de valde om de skulle vara med i intervjun eller ej. Informationen gavs även muntligt innan 

intervjun samt att de fick erbjudande om de ville läsa igenom brevet igen. 

 

Samtyckeskravet berör punkter som innefattar att forskaren ska inhämta uppgiftslämnares 

och försökspersoners samtycke att delta i studien. De ska också ha möjlighet att bestämma 

själva om de vill vara med i studien, hur länge de vill vara med i studien, att de när som 

helst ska få avsluta sin medverkan samt att inte behöva få negativa följer av att säga upp 

sin medverkan. I samtyckeskravet ska inte försökspersoner bli utsatta av påtryckningar 

samt att det inte får föreligga jäv mellan försökspersoner och forskare (Vetenskapsrådet, 

2002). Enligt personuppgiftslagen [PUL] (SFS, 1998:24) är det tydligt reglerat att 

informanterna ska ge informerat samtycke och enligt World Medical Association 

Declaration of Helsinki (2013) ska informerat samtycke tillämpas när mänskliga subjekt 

används. Sjuksköterskorna som deltog i intervjun fick muntlig och skriftlig information om 

samtyckeskravet innan intervjun påbörjades. Både intervjuarna och sjuksköterskorna som 

skulle intervjuas fick skriva under att de förstått samtyckeskravet (se bilaga C).  

 

Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter om enskilda personer ska antecknas och 

lagras på ett sådant sätt att enskilda personer inte ska kunna identifieras av utomstående. 

Forskare som använder etiskt känsliga uppgifter om försökspersoner bör teckna under ett 

avtal om tystnadsplikt (Vetenskapsrådet, 2002). För att hålla en hög konfidentialitet hölls 

alla intervjuer i enskilda rum. De inspelade intervjuerna har namngivits med siffror och 

förts över till en säker dator och sedan raderats från inspelningsenheten. Ingen annan 

förutom de som hållit i studien har fått lyssna på intervjuerna och/eller läsa 

transkriberingen av dessa. Efter att transkriberingen hade genomförds raderades alla 

intervjuinspelningar. Citat som har använts i resultat har skrivits om för att undvika 

personliga uttryck som skulle kunna kopplas till någon av de intervjuade sjuksköterskorna. 

 

I nyttjandekravet ska inte uppgifter insamlade från en försöksperson användas i 

kommersiella eller ovetenskapliga syften och inte i åtgärder som kan påverka den enskilde 

individen utan särskilt medgivande (Vetenskapsrådet, 2002). De intervjuade 

sjuksköterskorna informerades om att deras intervjuer samt deras personliga information 

inte kommer att avändas något annat syfte än i denna studie. 

 

Informanterna som deltog i studien tillfrågades om de ville få ta del av den slutgiltiga 

studien då den blivit godkänd. Detta kan göras enligt Polit och Beck (2017) för att 

informanten ska få känna att deras medverkan har varit uppskattad av forskaren..
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RESULTAT 

De kategorier som vi kom fram till under analysprocessen har vi i resultatdelen valt att 

presentera återigen som kategorier med hjälp av övergripande huvudkategorier (se Tabell 

2). För att framhäva resultatet används citat, dessa är indragna och kursiverade för att vara 

tydliga. Vid uteslutande av text från citaten har markering gjorts genom användning av tre 

punkter omgivet av snedstreck. Citaten har valts att behållas i talspråk och de har endast 

bearbetats om risk för misstolkning föreligger. Viss bearbetning av citaten har även gjorts 

för att bibehålla informantens konfidentialitet. 

 

Tabell 2. Huvudkategorier och kategorier 

Huvudkategorier Kategorier 

Kunskap Kunskap kring smärta 

Utbildning och kompetensutveckling på avdelning 

Smärtskattning Sjuksköterskans roll vid smärtskattning 

Kunskap om smärtskattningsinstrument 

Smärtskattningsinstrument i omvårdnaden 

Utvärdering och dokumentation 

Förbättringsförslag Riktlinjer 

Interprofessionell gemensam kunskap kring smärtskattning 

Sjuksköterskeutbildningen 

 

Kunskap 

Kunskap kring smärta 

Tre sjuksköterskor upplevde sin kunskap som bristfällig, att de glömt mycket sen 

sjuksköterskeexamen och inte fått någon möjlighet till repetition i form av utbildningar 

eller kompetensutveckling. En av sjuksköterskorna upplevde relativt stor kunskap på grund 

av lång erfarenhet och av arbetet med patienterna på avdelningen. En annan sjuksköterska 

tycker sig ha fått mycket erfarenhet på grund av att ha arbetat på flera olika typer av 

arbetsplatser som sjuksköterska.  

 

“Det är under den här tiden man har arbetat med patienterna. För det är dom man 

lär sig utav, det är dom man får mer erfarenhet av, man får se som om man har 

tänkt rätt.” 

 

Utbildning och kompetensutveckling på avdelningen 

Ingen av sjuksköterskorna som har intervjuats har upplevt att de fått någon specifik 

utbildning från kliniken inom smärtskattning och smärthantering. En sjuksköterska 

berättade att denne hade hört talas om smärtdagar som sjukhuset anordnade, men mer 

information än det hade inte givits.  

 

“Ja.. det var nån smärtföreläsning som några gick på för några år sen men det är 

inget som kommer såhär återkommande, det är det inte.” 

 

“Nä, inte mer än vårt lilla introduktionsprogram och de små kurser vi har fått 

hittills på avdelningen. Vi har haft lite om neurologi och huvudvärk och den typen 
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av smärta. /.../ men också lite såhär hur man akut tar hand om EDA-pumpar och 

smärtbehandling och sådana saker, men inga rena kompetensutvecklingskurser, 

nej“ 

 

Under en intervju framkom att det finns kurser som sjukhuset erbjuder för att erhålla 

kompetensutveckling, men att det är upp till var och en att ta reda på vilka kurser som finns 

samt att anmäla sig till dem.  

 

“Det gäller nog att hålla ögonen öppna för att det är inte så att chefen kommer ner 

och säger att “nu ska vi gå på det här” utan man får själv vara på hugget att 

anmäla sig när det väl kommer upp.” 

 

En sjuksköterska påtalar att tiden inte är tillräcklig för kompetensutveckling på arbetet och 

att ytterligare studietid under arbetstid borde förekomma för att ha möjlighet att införskaffa 

sig mer kunskap.  

 

“… jag önskar att vi hade mera studietid, planerad studietid på avdelningen så att 

man kunde sätta sig tillsammans och jobba med de här olika frågorna, 

frågeställningarna som dyker upp under tiden. /.../ när man sen kommer ut till 

arbetsplatserna så finns det normalt sett inte mycket utav den tiden, utan det blir 

eget intresse på din fritid. “ 

 

Smärtskattning 

Sjuksköterskans roll vid smärtskattning 

Samtliga intervjuade upplevde att sjuksköterskan har en viktig uppgift i rollen vid smärta 

hos patienter och specifikt beträffande smärtbedömning. De återger som exempel att 

sjuksköterskan ofta har den första dialogen med patienten om dennes smärta. 

Sjuksköterskan är även den som ska utvärdera smärtan, se när den kommer, vad som 

utlöser den och om den blir sämre eller bättre. En av sjuksköterskorna upplevde att läkaren 

ofta lyssnar på sjuksköterskans uppskattning om patientens smärta som komplettering till 

patientens upplevelse. 

 

“För att ofta ser ju läkarna inte patienten när den har ont /.../ man ringer till 

läkaren och säger ‘Nu har patienten ont’ och så kommer läkaren och så har inte 

patienten ont längre. Läkarna litar väl mer på oss än går på patienterna ibland kan 

jag känna, framförallt på avdelning.” 

 

Kunskap om smärtskattningsinstrument 

Alla sjuksköterskor kände till NRS som koncept, men flera kände inte till NRS till namnet. 

Två av sjuksköterskorna blandade ihop NRS med VAS. De återgav funktionen på NRS 

men kallade den istället för VAS. Alla sjuksköterskor använde sig av NRS och två använde 

sig också av VAS. En sjuksköterska uppgav att denne var bekant med ett instrument som 

hade strukturen likt en mall för kroppen, vilken kunde återge patientens smärttyp och 

smärtlokalisation. I denna studie förklaras mallen som schematisk bild av kroppen. Samma 

sjuksköterska hade även använt schematisk bild av kroppen men inte särskilt frekvent. Tre 

sjuksköterskor återgav att de kände till FPS, dock inte som det namnet. Två av dem som 

kände till FPS var inte helt säkra på hur den skulle användas och hade missuppfattat hur 

skalan användes. Sjuksköterskan trodde att hen skulle använda den som en mall för att 
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kunna tolka patientens ansikte vid smärtgenombrott. En av sjuksköterskorna använde FPS 

på ett korrekt sätt och hade erfarenhet av att använda skalan.  

 

“... det är smileys, det är en skala vi använder. Nu vet jag inte riktigt vad den heter. 

Men den går ut på att man ska peka på olika smileygubbar som har olika typer av 

grimaser och då får de skatta där ifrån och utifrån den. Det kan vara bra om 

någon exempelvis inte kan språket eller så där. Språkförbistringar eller andra skäl 

som gör att personen inte kan kommunicera på ett bra sätt. Då är den till väldigt 

stor hjälp har jag märkt.” 

 

Smärtskattningsinstrument i omvårdnaden 

Alla sjuksköterskor ansåg att det var bra att använda sig av smärtskattningsinstrument. 

Anledningar till den positiva attityden av att använda sig av smärtskattningsinstrument var 

flera. Dels att sjuksköterskan ska få en objektiv siffra på patientens smärta samt att ge 

patienten möjlighet att gradera sin smärta, då det annars kan vara svår att sätta ord på hur 

smärtan upplevs då denna är subjektiv. Svaren på smärtskattningen med 

smärtskattningsinstrument upplevdes som universell. Det är en viktig del för att kunna göra 

en fullständig smärtbedömning. Då går det att utvärdera smärtan på ett bra sätt samt att det 

är lättare att se trender i smärtintensiteten hos patienter. Det framkom även, enligt 

sjuksköterskorna, att patienter uppskattar att sjuksköterskor använder 

smärtskattningsskalor i omvårdnaden.  

 

“För jag tror, min erfarenhet är att dom flesta patienter uppskattar också att man 

använder dom där skalorna. Dom som verkligen förstår uppskattar att vi faktiskt 

använder dom. /.../ då visar vi dom att vi faktiskt, har ett intresse av att liksom, 

behandla deras problematik i form av smärta.” 

 

En sjuksköterska erfor att patienter upplevde att smärtskattningsinstrument inte alltid var en 

välkommen del i situationer då de hade för mycket smärta. De kunde då ha minskad energi 

för att återge smärtupplevelsen i anslutning till ett smärtskattningsinstrument.  

 

“Samtidigt som när man försöker göra det så är det vissa patienter som känner 

‘fast jag orkar inte nu, jag har för ont, ge mig bara mitt läkemedel’ och då vill man 

ju inte stå där och fråga patienten i onödan heller så att det är en balansgång det 

där” 

 

Flera sjuksköterskor upplever svårigheter att använda smärtskattningsskalorna VAS och 

NRS då de inte alltid verkar helt tillförlitliga.  

 

“Det har hänt ibland att man visar smärtskalan. Dom kan säga lite hur som helst. 

Det är någon som tycker ‘nä men det gör väl ont, hur ont som helst, hur länge som 

helst’, då är det tio hela tiden.”  

 

“…den kan vara väldigt missvisande många gånger har jag märkt enligt min 

erfarenhet. För en individ som har extremt ont kanske bara säger att jag har VAS 

tre så det är inte så farligt, fast det är i själva verket jättejobbigt. Och en del 

kanske säger att dom har VAS tio fast det i själva verket inte är nånting. Den är 

inte tillförlitlig alla gånger.” 
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Flera sjuksköterskor upplever svårigheter och problem i användandet av 

smärtskattningsinstrument. De har upplevt att det kan vara trubbigt och att de inte alltid vet 

vad de ska göra med siffran.  

 

“…det är ju inte jättetydligt vad man ska göra med värdet. Det blir ju som en del i 

hela bedömningen.”  

 

En annan sjuksköterska berättade att det är lätt att hamna i rutiner hos vissa patienter som 

har vårdats under en längre tid. 

 

“... det kan ju snarare vara så att man inte smärtskattar varje gång att det blir att, 

vi lär känna dom, att dom behöver det här smärtstillande läkemedlet och så 

behöver dom inte skatta varje gång. Att man liksom glömmer bort det lite då.”  

 

“... och det kan man ju också ifrågasätta för det kanske, när smärtan klingar av 

kanske dom inte behöver den där extra tabletten...” 

 

Ett problem som har påvisats med smärtskattning är att det kan vara svårt att veta vilken 

typ av smärta som patienter har. Det kan finnas andra orsaker än fysiska orsaker att 

patienter känner smärta såsom oro och ångest. Under en intervju framkom det att 

sjuksköterskor måste vara väldigt vaksamma och lyhörda för att upptäcka vad som är vad.  

 

“För en del smärta kan sätta sig så att patienten är orolig, har ångest, mår alltså 

allmänt skit. För den är olycklig över att den här olyckan har hänt. Det finns så 

många faktorer som spelar roll.” 

 

Det kom fram att sjuksköterksorna upplevde att vissa patienter har svårt att förstå vissa 

skalor. Det kan vara svårt att bedöma äldre personer, medvetandesänkta patienter och 

personer med en demenssjukdom med de instrumenten som de flesta sjuksköterskor är 

bekanta med. 

 

“... jag själv föredrar nog NRS för att jag har kommit fram till att patienter har 

svårt att förstå VAS. Om man håller fram den, man tycker att den ser så simpel ut 

för oss. Men det blir svårt för dom, framförallt om dom är lite äldre att förstå ‘vad 

är det jag ska göra?’ ‘Vad är det här för linje?’ ‘Vad syftar det här till?’ Och då är 

det lättare för dom att ‘10, då har du jätteont och 0 då har du inte ont alls’ Så 

personligen så föredrar jag nog NRS, för att den är lättast för patienterna att förstå 

i akutskedet liksom. “ 

 

“Men en lite äldre herre som har ont då tar jag inte fram VAS-skalan utan då 

försöker jag få fram NRS men går inte det så får vi lösa det på något annat sätt. “ 

 

Det framkom även att när en sjuksköterska upplevde svårigheter i samband med 

användning av instrument denna var förtrogen med frångick personen de rekommenderade 

användningsanvisningarna för instrumenten.  

 

”Oftast brukar jag bortse från skalorna och då gör jag bara en individuell 

bedömning. Tittar på ansiktsuttrycket, på kroppspråket och försöker använda den 

här kliniska förmågan och kunna tolka hur ont en individ har. Då försöker jag göra 

en egen skattning på skalan. Utifrån vad jag ser...” 
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Flera sjuksköterskor upplevde att även om tidsbrist finns är det nödvändigt att prioritera 

patienter med smärta.  

 

“Är det nån som har ont så får man ju släppa det man gör och gå till den för att 

smärta får man ju prioritera så då får den andra vänta som inte har ont. “ 

 

Under intervjuerna framkom att sjuksköterskor upplever att smärtskattningen och 

dokumentation blir påverkad av den tidsbrist som finns på avdelningar.  

 

“... för att göra en korrekt utförlig smärtskattning från början, och att dokumentera 

den smärtskattningen hade varit fantastiskt, när patienten kommer in. ‘vad har vi 

för smärta?’, ‘För typ av smärta?’, och dokumentera ner den, och den tiden finns 

ju inte.“ 

 

”‘... men har morfin på generella så jag springer in med det på en gång’ och ibland 

önskade man ju faktiskt att man kunde sätta sig ner och ‘ Men vad är det för typ av 

smärta, hur har du ont?’“ 

 

Utvärdering och dokumentation 

Flera av sjuksköterskorna upplever att de inte utvärderar och dokumenterar 

smärtskattningen tillräckligt väl. Alla sjuksköterskor upplever att det finns tydliga brister i 

att göra en ny smärtskattning efter att smärtläkemedel givits men också svårigheten att 

faktiskt utföra utvärderingar på ett bra sätt.  

 

“…det här med att komma ihåg att ‘just det, jag gav ju morfin för en timme sedan, 

undrar om det har hjälpt ’ Ja det kanske man kommer på fyra timmar senare och 

då har patienten ont igen. Så att då får jag försöka komma ihåg att jag ska 

utvärdera nästa gång och så händer det någonting och så är det borta.” 

 

Flera sjuksköterskor uppger att de upplever bristande dokumentation och att alla inte 

dokumenterar på samma sätt. De berättar att det ofta inte finns bra dokumenterat vad 

patienten har för typ av smärta och hur smärtan har uttryckt sig. Då kan patienten vara 

tvungen att berätta om sin smärta till varje ny personal. En sjuksköterska likställer det med 

att de skulle vara tvungen att berätta sin anamnes för varje ny personal.  

Det har även framgått att även om de gör smärtskattningar med ett 

smärtskattningsinstrument dokumenterades det inte med hjälp av den.  

 

“... och då blir det ju ofta en sammanfattning av hela mitt pass, att patienten haft 

smärtgenombrott och man lindrat väl med läkemedel och så.” 

 

Under flera intervjuer framkom det även att det fanns problem i journalsystemet TakeCare 

angående dokumentation av smärtskattningsinstrument. I mätvärden går det endast att välja 

VAS och det finns inga andra alternativ att välja. Om NRS och FPS används saknas de 

alternativen. En sjuksköterska tror även att många som använder 

smärtskattningsinstrumentet NRS istället dokumenterar det som VAS.  

 

”Ofta så skrivs det ju att man använt VAS men jag tror ju inte att man har gjort det 

alla gånger, utan man menar NRS, men man dokumenterar det under VAS. Och då 

kan det ju bli väldigt fel för det kan ju skilja sig.” 
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Att dokumentationen görs tydlig upplevdes som viktigt för att kunna bedriva god 

omvårdnad inom smärta. Det framgick att om smärtan är dåligt dokumenterad är patienten 

tvungen att berätta sin smärtproblematik igen för varje ny personal och att det blir 

besvärligt för patienten. En bra dokumentation och smärtanamnes från början sågs som 

väldigt viktigt, för att sedan kunna göra bra framtida utvärderingar.  

 

“…så att en ordentlig dokumentation av smärtan när patienten kommer in ger ju 

en fantastisk grund att stå på i fortsatt behandling, och sen är det väl den stora 

utvärderingsfasen, men det kommer ju också av att det finns en bra 

grundbedömning och någonting att stå på där. /.../ en bra dokumentationsgrund 

vore ju i en drömvärld. Jättebra för att sen kunna utvärdera, ungefär som man gör 

som med sår. När man skriver en utförlig sårjournal för att kunna se, blir det 

bättre det vi gör, blir det sämre, vad händer? Och smärta är ju precis lika viktigt 

egentligen.” 

 

Förbättringsförslag 

Riktlinjer  

Flera sjuksköterskor tyckte inte att det fanns tydliga riktlinjer varken på avdelningen, 

sjukhuset eller inom landstinget. Det framkom att det kunde vara av vikt att det fanns 

riktlinjer när olika smärtskattningsinstrument borde användas, att alla ska kunna använda 

de på samma sätt. En av sjuksköterskorna upplevde att det fanns tydliga riktlinjer kring 

användning av smärtpumpar men inte vid akuta smärttillstånd. En sjuksköterska ville se 

mer riktlinjer på detta sätt: 

 

“...i alla fall att Stockholms läns landsting kan ha samma. Det kanske är svårt att 

enas i hela landet men att Stockholm kan enas. Och det kan ju vara bra att när 

patienter kommer från ett annat sjukhus till oss att dom känner igen det 

arbetssättet och hur man pratar kring smärta. Att vi använder samma språk när vi 

pratar om det.” 

 

Interprofessionell gemensam kunskap kring smärtskattning 

En sjuksköterska förklarade tydliga problem vad det gällde att olika professioner inte har 

samma arbetssätt kring smärtskattning och därmed att gemensamma riktlinjer skulle 

behövas för att smärtskattningen ska fungera bättre. Ett samtal på både läkarnivå och 

sjuksköterskenivå ansågs som viktigt och att läkare ska fråga om smärtskattning är gjord 

samt smärtskatta patienter själva. 

 

“Så att man bör nog ha en form utav smärtdiskussion tror jag. Över alla olika 

yrkesgrupper för att få en enhetlig bild av hur ska vi göra för att våra patienter ska 

få så vettig smärtbehandling som möjligt.” 

 

“…att alla är införstådda med att nu använder vi det här, nu dokumenterar vi 

såhär, och det är bra om alla försöker följa det.” 
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Känslan av ensamhet i att använda smärtskattningsskalor som enda profession och att 

läkare samt andra professioner inte använder dem togs upp under en intervju.  

 

“Jag tror också att det finns en vinning i att även läkare och undersköterskor får 

bli bekanta med smärtskattningsskalorna för annars så blir det att vi springer runt 

och gör som ingen annan på sjukhuset, att ingen vet vad vi pysslar med.”  

 

“... att kanske läkare börjar använda den när dom pratar med patienten också, för i 

nuläget är det ju egentligen bara vi sjuksköterskor som använder 

smärtskattningsskalorna. Läkaren kommer in och frågar: har du ont? Ja, Nej?.”  

 

Sjuksköterskeutbildningen 

Två av de intervjuade sjuksköterskorna upplevde att det funnits för lite om smärtskattning i 

utbildningen till sjuksköterska.  

 

“Och just att man måste dokumentera vad man använt, och att man kanske trycker 

mer på det under utbildningen också”  

 

“Jag tycker att man borde kanske från första början när man går 

sjuksköterskeutbildning på högskolan att implementera det i själva 

sjuksköterskeprogrammet och alla högskolor. Att det skulle vara någon 

obligatorisk kurs att gå. För det är ju ett väldigt viktigt verktyg inom vården att 

kunna bedöma smärta” 

 

“Och sen kan man ju införa ett krav på dom punkterna i verksamhetsförlagd 

utbildning. Att man ska kunna ha använt sig av smärtbedömning under sin 

verksamhetsförlagda utbildning som obligatoriskt moment.” 
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DISKUSSION  

Resultatdiskussion 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av 

smärtskattningsinstrument i omvårdnaden hos patienter med smärta. Vidare vad 

sjuksköterskan ser för hinder och möjligheter samt vad de upplever kan förbättras i 

användningen av smärtskattningsinstrument. I resultatet av intervjuerna har vi fått vårt 

syfte besvarat.  

 

I studien framkom det att sjuksköterskor upplevde bristande kunskap inom smärtskattning 

samt att de inte hade erhållit någon specifik kompetensutveckling inom området 

smärtskattning. Det framkom även att det var svårt att erhålla kompetensutveckling från 

kliniken. Däremot upplevde de att erfarenheten av patienter med smärta var god. Flera i 

studien uppgav att de tappat mycket kunskap kring smärta och smärtskattning sedan 

examen. Detta tolkar vi som att kunskapen kring smärtskattning är en färskvara och att det 

lätt glöms bort efter studietiden. Trots god erfarenhet av smärta upplever de bristande 

kunskap inom smärtskattning, vilket tolkas som att det finns en stor brist i 

kompetensutvecklingen inom smärtbedömning och hantering av 

smärtskattningsinstrument. Brist på kunskap vid hantering av smärtskattningsinstrument 

kan även ses i studien av Dihle m.fl. (2006). Trots bristen på kunskap upplevde samtliga 

sjuksköterskor i vår studie att smärtskattningsinstrument var viktigt för att göra en god 

smärtbedömning. Detta upplever även sjuksköterskor i studier av Wikström m.fl. (2014) 

och Young m.fl. (2006).  

 

Eriksson (2014) menar att insamlarens värderingar inte ska speglas i datainsamlingen. 

Vidare menar Eriksson vikten av att datainsamlingen ska vara primär, vilket innebär att 

den ska bestå av förstahandsuppgifter. Förstahandsuppgifter kan tolkas som att patienten 

själv ska få värdera sin smärta och att inte sjuksköterskan gör det. Om sjuksköterskor 

väljer att inte använda smärtskattningsinstrument för att bedöma smärta hos patienter finns 

det en stor risk att sjuksköterskans egna värderingar kan spegla datainsamlingen. Risken är 

även att sjuksköterskan inte lär känna patienten tillräckligt, som Florin (2009) menar 

kräver relevant information vid datainsamling. I resultatet framkom det att 

smärtskattningsinstrument var ett bra verktyg men att det behövde kompletteras med 

sjuksköterskans kliniska blick. Det framkom även att om smärtskattningsinstrument 

används, särskilt om sjuksköterskan känner att det är svårt att smärtskatta, kan 

sjuksköterskan känna sig tvungen att basera skattningen utifrån sin kliniska blick och 

därmed personligen värdera patientens smärta. Att endast använda den kliniska blicken, 

som således är ur sjuksköterskans perspektiv, kan därmed vara ett problem för att få en 

objektiv datainsamling. Om den kliniska blicken används tillsammans med 

smärtskattningsinstrument, och sjuksköterskan inte känner tilltro, har kunskapen och 

upplever osäkerhet till verktyget, kan det medföra att den kliniska blicken påverkar 

datainsamlingen i alldeles för hög grad.  

 

Sjuksköterskor upplevde att det kunde vara svårt att smärtskatta vissa typer av patienter, 

såsom äldre, personer med kognitiv svikt och medvetandesänkta. Sjuksköterskorna 

upplevde att problemet låg i att patienterna hade svårigheter att förstå hur 

smärtskattningsinstrumenten skulle användas. De flesta sjuksköterskor i vår studie använde 

NRS och VAS som smärtskattningsinstrument. Då sjuksköterskorna inte hade kännedom 

om fler smärtskattningsskalor för fler typer av patienter kan i denna studie tolkas som att 
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det är därför de känner sig osäkra vid smärtskattningar av dessa personer, att de inte har 

alla verktyg som behövs. Det kan styrkas i studien av Yildirim m.fl. (2015) där patienter 

upplevde att sjuksköterskor inte alltid förstod deras smärta samt att sjuksköterskor inte 

trodde på patienter som klagade på sin smärta. Det framkom även i vår studie att det kunde 

vara svårt att bedöma smärta om sjuksköterskor upplevde att det ofta fanns andra orsaker, 

utöver den fysiska komponenten. Detta kan kopplas till en studie av Hsu m.fl. (2005) 

vilken såg att patienter med mer oro skattade högre på smärtskattningsskalor. Detta kan 

enligt oss skapa en undervärdering som sjuksköterskan gör av smärtan hos patienter som 

kan leda till onödigt lidande. Därmed är det viktigt att sjuksköterskan använder 

smärtskattningsinstrument som är anpassade för patienten samt har kunskap om hur de ska 

användas på ett korrekt sätt. I vår studie har vi förklarat begreppet smärtskattning eller 

skattning som utförandet av en ungefärlig värdering (Skatta, u.å.) Samtliga sjuksköterskor 

upplevde smärtskattningsskalor som ett bra hjälpmedel, samtidigt framhölls även 

svårigheter i att få fram en bra värdering av smärtan. Denna ungefärliga värdering av 

smärtan kan således variera i tillförlitlighet. 

 

Det framkom även att sjuksköterskor dokumenterade i TakeCare under VAS när de använt 

NRS. Detta kan bero på att personal anpassar sig efter rådande kultur som finns på 

respektive vårdavdelning. Det kan även vara lättare att anpassa sig själv efter hur andra 

arbetar än att kritiskt granska sitt eget och andras arbetssätt. Orsaker kan vara att kunskap 

saknas hos sjuksköterskan men även att denne litar på kollegor med mer erfarenhet. En 

sjuksköterska i vår studie återgav att hen förmodar att skattningen inte blir tillförlitlig om 

fel skala dokumenteras. Detta är något som Subramanian, Allcock, James och Lathlean 

(2011) även diskuterar när de menar på att flera olika smärtskattningsinstrument kan 

förvirra sjuksköterskor. I studien menade en sjuksköterska på att en del av 

sjuksköterskekollegor inte dokumenterar resultatet av smärtskattningen på ett korrekt sätt, 

trots att smärtskattningsinstrument använts. Utvärdering av smärtskattningsinstrument 

skrevs inte alltid ner. Det som dokumenterades var endast att läkemedlet haft god eller 

mindre god effekt, vilket kan styrkas med i en studie av Dihle m.fl. (2006). Vi tror att 

feldokumentation och bristfällig dokumentation samt förvirring kring olika 

smärtskattningsskalor kan minskas om tydliga riktlinjer och mer kompetensutveckling 

förekommer. Riktlinjer tror vi kan skapa mer tillgänglig information kring när och hur 

smärtskattningsinstrument ska användas. Riktlinjer är enligt Socialstyrelsen (u.å.) en 

vägledning för vårdpersonal. Dessa menar Socialstyrelsen (u.å.) även ställer krav på 

vårdpersonal att följa dem utan att de är juridiskt bindande. Efter en sökning på 

Socialstyrelsen (http://www.socialstyrelsen.se/) märker vi att det inte finns några nationella 

riktlinjer färdiga eller påbörjade kring smärta, smärthantering eller smärtskattning och 

detta ser vi som något negativt då kliniker inte kan få ett bra kunskapsstöd att utgå ifrån. 

 

Under intervjuerna kom det fram att det fanns möjligheter till förbättringar på flera 

områden. Förslagen innebar bland annat tydligare riktlinjer inom smärtskattning och mer 

interprofessionellt arbete vid smärtskattning. Förbättringskunskap är en del av 

sjuksköterskans sex kärnkompetenser enligt SSF (2015). Vi ser det som positivt att de 

intervjuade sjuksköterskorna hade många förbättringsförslag då de ingår i sjuksköterskans 

kärnkompetenser och därmed är en del viktig del i sjuksköterskans arbete. Det är även 

positivt att vi som gjort studien har ett starkt resultat kring fortsatta studier samt klinisk 

tillämpbarhet som baseras i hög grad på sjuksköterskornas egna förslag och minimera våra 

subjektiva tolkningar av resultatet. 
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Metoddiskussion 

I studien har en kvalitativ semistrukturerad intervjuform använts. Med denna metod kunde 

de intervjuade sjuksköterskorna dela med sig av sina personliga erfarenheter och 

upplevelser med egna ord kring det ämne som ska utforskas (Danielson, 2012a; Polit & 

Beck, 2017). Studien har erhållit ett rikt resultat med både sjuksköterskans erfarenheter och 

upplevelser med hjälp av denna metod, därför anses metoden ha passat väl för att svara på 

studiens syfte. En mer strukturerad form tror vi inte hade fungerat lika bra i studien för att 

få sjuksköterskor att tala fritt om sina upplevelser. Om intervjun hade haft en öppen form 

kunde det blivit svårt att få fram ett tydligt resultat då svaren var baserade på de redan 

förvalda teman som satts upp i intervjuguiden. De svar vi fått från sjuksköterskorna var 

styrda från oss till viss del, på grund av den tematiska indelningen, men vi tror inte att det 

har påverkat resultatet negativt då många öppna frågor använts. Vi försökte att inte lägga 

några värderingar under intervjuerna för att på detta sätt undvika att påverka våra 

informanter.  

 

En intervjuguide med öppna frågor skapades då detta skapade flexibilitet genom att 

frågorna inte behövde ställas i samma ordning utan kunde anpassas till hur intervjun 

framgick. Följdfrågor kunde med lätthet ställas när vi intervjuade om resonemang, och 

tankar behöver utvecklas (Danielson, 2012a). 

 

När vi utförde provintervjun testade vi inspelningsutrustningen, tiden för intervjun samt 

hur vår intervjuguide fungerade. Inspelningsutrustningen hade testats på olika platser innan 

intervjun, men testades även under provintervjun. Utrustningen fungerade bra, dock tog 

provintervjun lite för lång tid. Detta berodde på att den intervjuade sjuksköterskan ofta 

började prata om andra saker som inte rörde innehållet i de frågeställningar vi ställde. 

Författarna tror att det berodde på att vi saknade erfarenhet att intervjua och att vi hade 

svårt att styra tillbaka samtalet till ämnet. Trots detta kunde intervjun användas i resultat då 

sjuksköterskan bidrog med data som kunde användas i studien. Intervjuguiden fungerade 

bra och behövde ej göras om efter provintervjun.  

 

Trots att målet var att sex intervjuer skulle utföras gjordes det endast fyra stycken 

intervjuer. Flera orsaker bidrog till detta. En av klinikerna som kontaktades svarade att de 

inte hade infört smärtskattningsskalor. Samma klinik kontaktades igen för att vi eventuellt 

kunde komma dit och utföra intervjuerna ändå, men denna förfrågan besvarades inte. 

Anledningen till att de kontaktades igen var att eventuella missförstånd i brevet om vad 

smärtskattningsinstrument innebär kan ha förekommit då det för oss lät förvånande att de 

inte använde smärtskattningsinstrument överhuvudtaget. Tre kliniker besvarade aldrig 

förfrågan trots att kontakt via e-post och brev utförts. Två av klinikerna svarade och tyckte 

studien var intressant och tillät att deras sjuksköterskor intervjuades.  

 

En av deltagarna uppfyllde inte våra urvalskriterier gällande att ha arbetat minst två år som 

sjuksköterska. Då det var sjuksköterskan som tog kontakt med oss för att vara med studien 

kan det tolkas som att hen hade något intressant och värdefullt att dela med sig till studien. 

Vi bestämde oss efter intervjun var gjord att ta med denna i studien då vi upplevde den lika 

relevant som de andra intervjuerna där urvalskriterierna var uppnådda.  

 

Då det antal intervjuer som var satta i målet inte utfördes, är frågan om resultat är 

tillförlitligt. Kvale och Brinkmann (2014) uppger att antalet intervjuer i en kvalitativ studie 

rekommenderas vara mellan 5 och 25 stycken. För många eller för få intervjuer kan enligt 
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Danielson (2012b) försvåra analysarbetet samt att om antalet intervjuer är för stort kommer 

intervjuerna till slut inte att tillföra någon ny kunskap (Kvale & Brinkmann, 2014). När 

intervjuerna har tolkats har sjuksköterskorna gett liknande svar och om antalet intervjuer 

hade ökats är frågan hur det hade påverkat resultat. De fyra intervjuerna har utförts på tre 

olika avdelningar genom två olika kliniker. Inriktningarna på avdelningarna har varit 

rehabilitering, medicinsk vårdavdelning samt en akutvårdsavdelning. Tillsammans med 

mängden data, det rika material som intervjuerna har genererat och skillnaden i erfarenhet 

hos sjuksköterskorna, ökar detta studiens trovärdighet trots att det ämnade antalet 

intervjuer ej uppnåddes. 

 

Lokalerna där intervjuerna ägde rum fungerade väl. Två av intervjuerna hölls i ett 

matsalsrum för patienter. Rummet kunde stängas till med dörrar för att möjliggöra att 

obehöriga inte kunde höra intervjun. En av intervjuerna blev avbruten av en kollega till 

deltagaren, men det upplevdes inte påverka intervjusituationen i någon nämnvärd 

utsträckning. Det som vi upplevde som viktigt var att deltagarna i studien själva fick välja 

tid och plats för intervjuerna och detta fullföljdes för alla intervjuer.  

 

Då intervjuarna var ovana har kvaliteten på intervjuerna utvecklats från och med intervju 

nummer ett till nummer fyra. Det som främst utvecklades i kvaliteten var vilka följdfrågor 

som skulle ställas. Studiens resultat borde ej ha påverkats nämnvärt mellan intervju 

nummer ett och nummer fyra.  

 

Citaten som valdes att ta med i resultatet är bearbetade i minsta möjliga mån, detta har 

gjorts för att behålla ursprungsdatan vilket skapar en större trovärdighet för studien. Vi har 

främst bearbetat citaten för att hålla en hög konfidentialitet, detta för att personliga uttryck 

inte ska kunna kopplas till en specifik person. När kraftigt talspråk har använts har vi även 

då valt att bearbeta dessa. 

 

Analysmetoden utgick från en mall skapad av Danielson (2012b) där vi analyserade texten 

med hjälp av meningsenheter, subkategorier samt kategorier. Vi bedömde att vi kunde 

tolka citaten utan att bryta ner dessa i kondenserade meningsenheter och därför användes 

de inte som Danielson (2012b) rekommenderade i sin mall. 

 

Då studien baseras på en kvalitativ metod där enskilda individers erfarenheter och 

upplevelser ligger till grund för resultat kommer aldrig ett helt lika resultat uppnås. Vi tror 

dock att studiens överförbarhet är hög då ett liknande resultat med samma innehåll skulle 

kunna uppnås om studien utfördes med samma metod på nytt. 

 

Slutsats 

I studien framkom det att sjuksköterskor upplevde att de hade lite kunskap inom 

smärtskattning samt smärtskattningsinstrument trots att de flesta hade god erfarenhet av 

patienter med smärta. Sjuksköterskor kände endast till några få smärtskattningsinstrument 

och upplevde att det var svårt att smärtskatta vissa patientgrupper. Det framkom även i 

studien att det fanns brister i dokumentationen av smärtskattningen, brister i uppföljningen 

av patienter med smärta och brist på riktlinjer för smärtskattning. I studien kom det fram 

flera konkreta förbättringsförslag, bland annat att fler professioner borde involveras i 

smärtskattningen på avdelningen. 
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Fortsatta studier 

Denna studie tog upp en bred bild av sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av att 

använda smärtskattningsinstrument. Det vi såg var att det finns kunskapsluckor i hur 

smärtskattningsinstrument används på ett bra sätt samt hur de används på patienter som 

upplevs som svåra att smärtskatta. Det förelåg även brister gällande riktlinjer och 

interprofessionellt arbete rörande smärtskattning och smärtbedömning. Därför tror vi att 

fler studier vilka riktar in sig mot faktorer som påverkar smärtskattning negativt behövs, 

men även mer forskning på hur smärtskattningen konkret kan förbättras både på 

avdelningar, kliniker och nationellt. 

 

Klinisk tillämpbarhet 

Resultatets förbättringsförslag bedömdes vara intressant för att få större förståelse på 

problemområden som sjuksköterskor upplever vid smärtskattning. Det upplevdes som att 

flera sjuksköterskor i studien hade mycket tankar på vilka svårigheter det fanns samt hur 

arbetet med smärtskattning skulle kunna förbättras. Med tanke på förbättringsförslagen 

som framkommit i denna studie finns det stora möjligheter att använda dessa i 

verksamheten. 

 

Två förslag kan implementeras kliniskt. Dessa är fler och tydligare riktlinjer kring 

smärtskattning, tydligare interprofessionell kunskap kring smärtskattning och användning 

av smärtskattningsinstrument. Ett förslag som kan tillämpas till sjuksköterskeutbildningen 

är att i större omfattning utbilda studenter inom skattning och dokumentation av smärta 

samt att ha möjlighet att praktisera kunskapen under den verksamhetsförlagda 

utbildningen. 
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Stockholm 2016-04-05 

 

Till verksamhetschef 

……………………………………………...... 

för ……………………………………………. 

 

Vi heter Wille Olsson och Gustaf Sang och är sjuksköterskestudenter vid Sophiahemmet 

Högskola, termin 5, som ska genomföra ett självständigt arbete omfattande 15 

högskolepoäng. Området som ska studeras berör sjuksköterskors erfarenheter och 

upplevelser av att använda smärtskattningsinstrument på vårdavdelning (var god se nästa 

sida för sammanfattning av studiens innehåll och uppläggning). Vi är därför mycket 

intresserade av få genomföra arbetet vid ………………………………………….. 

 

Om Du godkänner att studien genomförs vid ……………………… , är vi tacksamma för 

din underskrift av denna bilaga som därefter returneras i bifogat svarskuvert. Om Du 

känner dig tveksam till att studien genomförs vid ………………………………. är vi 

tacksamma för besked om detta. Har Du ytterligare frågor rörande undersökningen är Du 

välkommen att kontakta oss eller vår handledare. 

 

Vänlig hälsning   

__________________________  __________________________ 

Students namnteckning   Students namnteckning 

Wille Olsson    Gustaf Sang 

Students namnförtydligande  Students namnförtydligande 

XXX-XXX XX XX   XXX-XXX XX XX  

Students telefonnummer   Students telefonnummer 

wille.olsson@stud.ssh.se   gustaf.sang@stud.shh.se  

Students E-postadress   Students E-postadress 

 

 

 

__________________________ 

Handledares namnteckning 

Karin Casten Carlberg 

Handledares namnförtydligande 

08-4062910   karin.casten.carlberg@sophiahemmethögskola.se 

Handledares telefonnummer  Handledares E-postadress 
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Sammanfattning av arbetets upplägg och innehåll 
 

Arbetets titel 
Sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av att använda smärtskattningsinstrument på 

vårdavdelning. 

 

Problemområde 
Forskning inom området belyser att sjuksköterskor använder smärtskattning i varierande 

grad inom slutenvården. Mycket av forskningen baseras på smärta hos postoperativa 

patienter med akut smärta. Vi är intresserade av att undersöka sjuksköterskors 

smärtskattning mot en grupp patienter med varierande smärtproblematik. Sjuksköterskor 

arbetar nära patienter på vårdavdelningar och är ytterst ansvariga att bedriva 

personcentrerad omvårdnad. Sjuksköterskor har också en viktig roll för kvaliteten och 

säkerheten i vården för en patient och ansvar för att patienten skall vara nöjd med sin vård. 

Att smärtskattningsinstrument används på ett säkert och korrekt sätt är viktigt för att kunna 

få patienten delaktig, att man ska kunna säga någonting om behandlingens effektivitet samt 

för att minska eventuella biverkningar på grund för hög dosering av läkemedel. Vi vill med 

vår intervjustudie få möjlighet att från sjuksköterskors perspektiv belysa problem och 

resurser varför smärtskattning används i varierande grad i omvårdnaden. 

 

Syfte 
Syftet är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att använda 

smärtskattningsinstrument. 

 

Frågeställningar 
Upplever sjusköterskor trygghet i användandet av smärtskattningsskalor? 

Upplever sjuksköterskor att de har adekvat kunskap inom smärtskattning? 

Hur upplever sjuksköterskor smärtskattningsinstrument som en integrerad del i 

omvårdnadsarbetet? 

 

Design och metod för datainsamling 
Studien är en intervjustudie med syfte att ta del av sjuksköterskors personliga funderingar 

och upplevelser kring möjligheter och hinder inom smärtskattning. Undersökningsgruppen 

som studien ska rikta in sig mot är sjuksköterskor på vårdavdelning. I studien kommer det 

intervjuas totalt sex stycken sjuksköterskor med en arbetslivserfarenhet mer än två år. 

Intervjuerna kommer att spelas in med bandspelare för att få möjlighet att använda 

informationen på ett uttömmande sätt, samt att en av oss kommer att anteckna under tiden. 

Under bearbetningsfasen så kommer den inspelade intervjun att transkriberas och skrivas 

om så att enskilda personer inte kan urskiljas. 

Hänsyn kommer att tas till konfidentialitetskravet, vilket innebär ”uppgifter om alla i en 

undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och 

personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av 

dem”(Vetenskapsrådet, u.å.). Muntligt samtycke kommer att inhämtas av varje enskild 

person. 
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Tidslängd för arbetet 
Vi kommer att skriva vårt arbete mellan vecka 14 och 23. Intervjuer kommer att göras från 

och med vecka 15 till och med vecka 20. Härmed godkänner jag att Wille Olsson och 

Gustaf Sang får utföra studien ”Sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av att  

använda smärtskattningsinstrument på vårdavdelning” på kliniken under tidsperioden 

2016-04-11 (vecka 15) - 2016-04-22 (vecka 20). 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

Ort, datum 

 

__________________________ 

Namnteckning, Verksamhetschef 

 

__________________________ 

Namnförtydligande 
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Intervjuguide 

Sjuksköterskans erfarenheter och upplevelser av att använda smärtskattningsinstrument på 

vårdavdelning. En intervjustudie. 

 

Inledande frågor 

Inget ska kopplas till personen och det som skrivs i arbetet. Arbetsplats, kön och 

könsidentitet, ålder, hudfärg, etc. 

Ingen person kommer kännas igen genom språket då den transkriberade texten skrivs om 

så att eventuellt personliga uttryck inte finns med i studien.  

Frågar informanten om det är okej att spela in? 

Ingen annan kommer att få lyssna på inspelningen utom de som utför studien. 

Informerar att informanten får avsluta intervjun och/eller kräva att den ej tas upp i studien 

när denne vill.  

Har informanten några frågor hittills? 

 

Skola? Specialistutbildning? Kurser? Speciell kompetensutveckling? 

Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? 

 

Smärta 

Vilken roll upplever du att sjuksköterskan har vid smärtbehandling? 

Berätta om dina erfarenheter av bedömning och behandling vid smärta? 

Hur upplever du att din kunskap är om smärta och olika typer av smärttillstånd? 

 

Smärtbehandling på avdelning 

Hur ser det ut med riktlinjer kring hur ni bedömer och behandlar patienter med smärta? 

Hur tror du andra sjuksköterskor bedömer och behandlar patienter med smärta? (Behandlar 

och bedömer alla sjuksköterskor patienter med smärta likvärdigt?) 

Har ni på arbetsplatsen fått någon fortbildning inom smärta och smärtskattning? 

 

Användande av smärtskattningsskalor 

Hur ser du på smärtskattningsskalor som verktyg för att utreda smärta? 

(När använder du smärtskattningsskalor?) 

Vilka smärtskattningsskalor har du kommit i kontakt med? 

Vilka smärtskattningsinstrument känner du till? 

Vilka smärtskattningsinstrument använder du? (När använder du de olika 

smärtskattningsinstrumenten?) 

Hur dokumentarer du resultatet av smärtskattningen? 

Det talas mycket om att vårdpersonal och sjuksköterskor inte har tid att ta hand om sina 

patienter på ett patientsäkert sätt. Hur tänker du kring tiden och möjlighet till 

smärtskattning? 

 

Förbättringsförslag 

Kan du berätta vad du tycker är bra och vad som kan förbättras angående smärtskattning på 

er avdelning? 

Har du några funderingar kring hur man skulle kunna förbättra användandet av 

smärtskattningsinstrument på ett nationellt plan? 
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Exempel på följdfrågor 

Kan du berätta mer om…? 

Hur tänker du kring…? 

Kan du utveckla…? 

 

Avslutning 

Är det något av det vi pratat om som du skulle vilja tillägga något eller upplever du att det 

är någonting vi missat att ta upp? 
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Informerat samtycke 

 

 Jag bekräftar att jag har fått information om syftet med studien och dess 

tillvägagångssätt samt att jag har förstått informationen 

 Jag bekräftar härmed att jag ger samtycke till att delta i studien, och att mitt deltagande 

är frivilligt vilket innebär att jag närsomhelst kan avbryta studien utan närmare 

förklaring. 

 

……… …………………......... ……………………………….. 

Datum Namnteckning Namnförtydligande 

 

 Studiens syfte och tillvägagångsätt har förklarats och gåtts igenom av undertecknad 

person, samtycke har inhämtats och deltagare har fått en kopia av information för 

deltagare.  

 

……… …………………......... ……………………………….. 

Datum Namnteckning Namnförtydligande 

 

 


