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Att förstå patienten 
Innebörden av ett värde och en förändring på Numeric Rating Scale – En 
litteraturstudie 
 
Abstrakt 

 
Bakgrund: Smärtintensitet är en viktig del i smärtbedömningen som utförs av 
hälso- och sjukvårdspersonal. Om smärtintensitet inte bedöms på ett bra sätt riskerar 
det att leda till en otillräcklig smärtbehandling. Ett av de mest validerade 
instrumenten för att ta reda på patientens självskattade smärtintensitet är Numeric 
Rating Scale (NRS). Dagens forskning visar att det finns brister i arbetet med 
smärtskattningsskalor och behandlingen av smärta inom vården. 
Syfte: Att beskriva betydelsen av ett värde på Numeric Rating Scale och hur en 
förändring av värdet ska tolkas, ur ett patientperspektiv. 
Metod: En litteraturstudie baserad på 8 studier med kvantitativ ansats. 
Resultat: Resultatet presenterades under tre huvudkategorier och två 
underkategorier, dessa tre huvudkategorierna var: Vad det numeriska värdet har för 
innebörd i patientens NRS-skattning, Vad en förändring i patientens NRS skattning 
innebär samt vad NRS-värdet säger om patientens önskan av smärtlindring. 
Konklusion: Ett värde på NRS ger inte hela bilden av hur en patient upplever sin 
smärta. Ett värde på NRS kan vara en god indikator på smärtnärvaro hos patienten. 
När ett värde på NRS förändras säger det mest om patientens upplevelse när 
förändringen tolkas procentuellt. Det kan vara problematiskt för sjuksköterskan att 
bedöma en patients behov av åtgärd på endast ett NRS värde då dess betydelse kan 
variera stort mellan patienter. Utifrån detta bör hälso-och sjukvårdspersonal alltid 
föra en dialog om vad ett värde och en förändring på NRS betyder för patienten.  

 

Nyckelord: Numeric Rating Scale, Smärtskattning, Smärtintensitet, Patient, 
gränsvärde
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To understand the patient 
The meaning of a value and a change on the numeric rating scale – a 
literature study 

Abstract 
Background: Pain intensity is an important part of the pain assessment performed 
by healthcare professionals, if the assessment of pain is not performed in a correct 
manner the outcome may lead to inadequate pain management. One of the most 
validated instruments to determine the patient's self-rated pain intensity is the 
Numeric Rating Scale (NRS). Today's research show a poor use of pain assessment 
scales and an insufficient management of pain in health care.  
Aim: To describe the meaning of an NRS-value and how a change of the value should 
be interpreted, from a patient perspective. 
Method: A literature study based on 8 studies with quantitative approach. 
Results: The result was presented in three categories and two subcategories. The 
three categories were: What the numeric value means to the patient. What a change 
in the patient’s NRS-value means. What the numeric value tell about the patient wish 
for pain relief. 
Conclusion: An NRS-value does not give the whole picture of the patient pain 
experience but can serve as a good indicator for the presence of pain in the patient. 
The NRS change is best interpreted as a percentage change to describe the patient 
experience. To base a measure solely on the NRS value could be problematic since the 
meaning can vary significantly between patients. Based on this, healthcare 
professionals should always have a dialog with the patient about what a value and a 
change mean to the patient. 

 

Keywords: Numeric Rating Scale, Pain measurement, Pain intensity, Patient, cut-
off points!
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Bakgrund 
!

Smärtbedömning 
För en patient med smärta är sjuksköterskan en nyckelfigur. Som en del i ett 
multidisciplinärt team är sjuksköterskans roll att bland annat övervaka, bedöma och 
uppmärksamma patientens smärttillstånd avgörande för ett bra vårdförlopp. 
Sjuksköterskan fungerar i teamet som en representant för patienten och ger råd till 
ordinerande läkare angående lämpliga medicinska åtgärder (Courtenay & Carey, 
2008). Om bedömningen av smärta inte utförs på ett bra sätt kan det leda till en 
otillräcklig smärtbehandling vilket kan medföra komplikationer, till exempel att akut 
smärta övergår till långvarig smärta, samt leda till ett längre och sämre vårdförlopp 
för patienten (SBU, 2006). 
 
Smärta är något alla människor har upplevt eller kommer att uppleva under sin 
livstid och är en komplex upplevelse med många dimensioner. Den internationella 
definitionen av smärta enligt International Association for the Study of Pain (IASP, 
2011) lyder: “An unpleasant sensory and emotional experience associated with 
actual or potential tissue damage, or described in terms of such damage.” (IASP, 
2011). Smärta kan orsakas av stimuli, exempelvis trauma, och beror då på en reaktion 
i det nociceptiva eller neuropatiska systemet till följd av vävnadsskada. Smärta vid 
avsaknad av vävnadsskada men som beskrivs av patienten på liknande sätt bedöms 
också som smärta, detta har då troligen en psykologisk förklaring (IASP, 2011). En 
viktig del att komma ihåg när smärta diskuteras, är att den oavsett ursprung, alltid är 
obehaglig och ger därför även emotionella följder (IASP, 2011). 

 

Smärta och dess intensitet 
I den kliniska smärtbedömningen är smärtintensitet en av de mest relevanta 
dimensionerna för att bedöma ett smärttillstånd och för att avgöra hur lång tid det 
kommer ta att nå en stabil smärtlindring (Breivik et al., 2008; Hjermstad et al., 
2011). 
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När hälso- och sjukvårdspersonal ska bedöma smärtintensitet innebär det att göra en 
bedömning av en subjektiv upplevelse hos patienten vilket kan innebära olika 
svårigheter. Till hjälp i detta arbete har det utvecklats olika instrument som kan 
användas för att försöka mäta smärtintensiteten. En typ av instrument är 
endimensionella självskattningsinstrument där patienten självskattar sin 
smärtintensitet, några av dessa är: Numeric Rating Scale (NRS), Verbal Rating Scale 
(VRS) eller Visual Analog Scale (VAS) (Bergh, 2014; Hjermstad et al., 2011; Brantberg 
& Allvin, 2016). 

 

Skattningsskalor 
Valet av skattningsinstrument för smärtintensitet är viktigt för att resultatet ska vara 
relevant, valitt och kunna användas i omvårdnadsarbetet. Hur ett 
smärtskattningsinstrument är utformat och antalet alternativ på en skala är viktigt 
för att patienten ska ha möjlighet att uttrycka sig och precisera smärtintensiteten, 
“Ja-” och “Nej-” svar har visat sig för snävt och att använda ett större spann är 10 ger 
ingen bättre precision. Att patient själv värderar sin egen smärtintensitet är viktigt då 
det visats att proxy ibland skattar en hög smärtintensitet lägre än vad patienten själv 
gör (Hjermstad et al., 2011). Smärta är en subjektiv upplevelse och bör i enlighet med 
detta, när det är möjligt, självskattas av patienten med ett validerat 
självskattningsinstrument.  
 

Bedömningen av smärtintensitet över tid bör ske på ett standardiserat sätt oavsett 
patientgrupp vilket innebär att samma skala används, att den presenteras på ett 
liknande sätt för patienten och användningen av den är lika för hela patientgruppen. 
Även om patientgrupper är olika och exempelvis cancersmärta kan skilja sig från akut 
smärta så är upplevelsen av smärtintensitet homogen vilket motiverar en 
standardiserad bedömningsmetod. Vilken skala som skall användas är inte det 
viktigaste utan hur den används, till exempel benämning på vad yttre gränsvärden 
betyder, hur den beskrivs, mätintervaller, tolkning av gränsvärden och den kliniska 
relevansen (Hjermstad et al., 2011). NRS-11 tillsammans med VAS har visat sig vara 
den skala som flest patienter föredrar för att självskatta sin smärtintensitet. (Hawker, 
Mian, Kendzerska & French, 2011; Hjermstad et al., 2011). 
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Numeric Rating Scale 
Numerisk skala eller Numeric Rating Scale (NRS) är ett verbalt instrument med ett 
numeriskt spann, oftast bestående av 11 olika val, från siffran 0 till 10 där 0 är “ingen 
smärta” och 10 är “värsta tänkbara smärta” patienten väljer en siffra som 
representerar sin upplevda smärtintensitet. Instrumentet anses ha en hög validitet 
och rekommenderas för klinisk användning. (Hawker et al., 2011; Hjermstad et al., 
2011; Brantberg & Allvin, 2016) 

 

Svensk förening för anestesi och intensivvårds rekommendation för postoperativ 
smärtbehandling är att smärtan inte bör överstiga 4 på en 11 gradig 
självskattningsskala (Rudin, Brantberg, Eldh & Sjölund, 2010). Gränsvärden bör ses 
som en som en vägledning i andra sammanhang på grund av att den subjektiva 
upplevelsen hos olika patienter och patientgrupper (Brantberg & Allvin, 2016). Även 
om smärta är ett välkänt problem och det arbetas mycket för att den ska förebyggas 
med hjälp av en mängd olika metoder och verktyg så pekar fler studier på brister och 
ett otillräckligt smärtbehandlingsarbete (Dale & Bjornsen, 2015; Sawyer, Haslam, 
Robinson, Daines & Stilos, 2008; Sawyer, Haslam, Daines & Stilos, 2010; 
Strohbuecker, Mayer, Evers & Sabatowski, 2005; Wadensten, Frojd, Swenne, Gordh 
& Gunningberh, 2011; Dihle, Bjolseth & Helseth, 2006). 
 

Sawyer et al. (2008) visade en hög prevalens av smärta hos inlagda patienter, 71 % 
upplevde vid mätningen smärta och 14 % hade de senaste 24 timmarna upplevt en 
medel smärtintensitet av NRS>7. En uppföljningsstudie visade även den på en hög 
prevalens av smärta, 84 % upplevde vid mätningen smärta och 25,8 % hade de 
senaste 24 timmarna upplevt en medel smärtintensitet av NRS>7 (Sawyer et al., 
2010). En tysk intervjustudie på inlagda patienter visade på en hög prevalens av 
smärta, 50 % av patienterna upplevde smärta vid intervju och 63 % hade upplevt 
smärta de senaste 24 timmarna (Strohbuecker et al., 2005). Enligt Wadensten et al. 
(2011) hade 65 % av de inneliggande patienterna upplevt smärta de senaste 24 
timmarna, 82 % hade blivit frågade om upplevd smärta men 38,7 % hade skattat sin 
egen smärtintensitet.  
 
Dihle et al. (2006) såg i en intervjustudie med sjuksköterskor att det sällan användes 
smärtskattningsinstrument i det kliniska arbetet trots vetskap om att skalorna fanns. 
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De såg även att det fanns brister i arbetet med att utvärdera smärta och följa upp 
smärtlindring. Sjuksköterskor sa sig jobba efter senaste evidens men studien såg att 
den inte följdes i klinisk praxis (Dihle et al., 2006). 
Trots att det finns validerade instrument och forskning som talar om hur 
smärtbedömningsarbetet bäst bör utföras så fortsätter åtgärderna mot smärta vara 
otillräckliga i vården. Det är viktigt att få mer kunskap om smärtbedömning för att 
möjliggöra en evidensbaserad, effektiv och patientsäker vård.  
 

Sjuksköterskans uppgift att uppmärksamma, övervaka och utvärdera patientens 
smärttillstånd förutsätter att sjuksköterskan förstår patientens upplevda smärta. För 
att användandet av NRS för smärtskattning i det kliniska arbetet ska vara relevant 
krävs att sjuksköterskan förstår vad det skattade värdet innebär för patienten, vad en 
förändring av värdet innebär och vad det säger om behovet av åtgärd av 
sjuksköterskan. 
 

Syfte 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva betydelsen av ett värde på Numeric 
Rating Scale (NRS) för smärtintensitet och hur en förändring av värdet ska tolkas, ur 
ett patientperspektiv 

Metod 
En litteraturstudie på artiklar med kvantitativ ansats valdes för att besvara syftet. 
Kvantitativ ansats kännetecknas av att forskaren i största möjliga mån håller sig 
objektiv inför ämnet och genom sin forskning strävar efter att se samband, förutsäga 
och förklara. (Forsberg & Wengström, 2016, 43) Syftet i en litteraturstudie kan vara 
att sammanställa och beskriva kunskapsläget inom en ett område (Forsberg & 
Wengström, 2016, 25). Vi har att med en systematisk sökmetod genomfört en 
litteraturstudie på kvantitativa studier. Med en litteraturstudie ville författarna 
presentera det vetenskapliga läget inom det problemformulerande området och ge 
förutsättningar för en mer evidensbaserad vård 

 

Sökmetod 
Författarna valde att söka i de internetbaserade databaserna PubMed och Cinahl 
utifrån att dessa innehåller omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 2016, 65). 
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Det utfördes sex sökningar baserade på sökord och begränsningar som svarade på 
syftet. För att hitta relevanta sökord och ämnesord som Medical Subject Headings 
(MeSH) i PubMed och Subject Heading (MH) i Cinahl rådfrågades en bibliotekarie 
(jfr Forsberg & Wengström, 2016, 64). Databassökningarna byggde på sökorden: 
Clinic*, Clinically, NRS, Numeric pain rating scale, Pain Measurement, Numeric* 
rating scale,(MH), Pain measurement (MeSH), Pain, Pain intensity, Patient, Patient 
satisfaction. Boolesk operator AND användes för att kombinera sökord (jfr Forsberg 
& Wengström, 2016, 69) och trunkering med asterisk användes. Sökningarna 
presenteras i bilaga 2. 
 

Urval 
Inklusionkriterier för de artiklar som användes till litteraturstudien var att de skulle 
ha en kvantitativ metod, de skulle beröra Numeric Rating Scale och de skulle svara 
till syftet. Det skulle finnas abstrakt tillgängligt och studierna skulle finnas 
tillgängliga i fulltext via lärosätets bibliotek. Artiklarna skulle vara på ett språk 
författarna hanterade; svenska eller engelska. Studierna skulle vara ur ett 
patientperspektiv. Studierna skulle vara Peer Reviewed och publicerade 2001 eller 
senare. Studier på patientgrupper med demens eller av annan orsak kognitiv nedsatt 
förmåga som gör det svårt att använda självskattningsinstrument exkluderades då 
smärtbedömningen för dessa grupper rekommenderas att göras på annat sätt (jfr 
Brantberg & Allvin, 2016). Endast studier på patienter över 8 år inkluderades då 
detta är den ålder barn bedöms kunna börja skatta sin smärta (Brantberg & Allvin, 
2016). Studier som saknade etisk godkännande exkluderades. Efter 
kvalitetsgranskning exkluderades artiklar med låg kvalitet, grad 3 (se nedan), ur 
resultatet. 
 

Databassökningarna resulterade i 1497 artiklar som författarna gick igenom var för 
sig. Först gallrades artiklarna efter titel och därefter abstrakt utifrån inklusions- och 
exklusionskriterierna. De abstrakt som bara den ena författaren valt för vidare 
läsning diskuterades, vid oenighet kring relevansen gick artikeln vidare till 
fulltextläsning. Artiklarna lästes i fulltext av författarna, 5 artiklar exkluderades efter 
fulltextläsning då metodiken bedömdes avvika för mycket från övriga artiklar. Åtta 
artiklar användes i litteraturstudiens resultat. Fulltextartiklarna granskades med 
hjälp av en bedömningsmall för studier med kvantitativ metod av Olsson och 
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Sörensen (2011, 284) (Bilaga 1) Studierna värde angavs i 3 nivåer: 1 hög kvalitet, 2 
medelkvalitet, 3 låg kvalitet. 
 

Författarna granskade artiklarna var för sig och jämförde sedan resultaten. Vid 
oenighet granskades artikeln tillsammans och diskuterades till konsensus kring 
artikelns kvalitetsnivå. Endast artiklar med hög eller medel kvalitet inkluderades. 
Resultaten presenteras i bilaga 3 som är utformad med inspiration av Segesten (2012, 
117). 
 

Analys 
Efter kvalitetsgranskningen utformades en översiktstabell (bilaga 3) på 
rekommendation av Friberg (2012, 140) och en sammanfattning av innehållet. Detta 
användes som stöd i analysen och för att försöka säkerställa att allt väsentligt 
uppfattats och följer med till resultat. Utifrån artiklarna som databassökningarna gav 
valde författarna att göra en analys inspirerad av innehållsanalys. En innehållsanalys 
används för att på ett systematiskt sätt bearbeta data för att sedan identifiera mönster 
och teman utefter vilket resultatet kan presenteras (Forsberg & Wengström, 2016, 
137). 
 
Artiklarna lästes enskilt igenom flera gånger av författarna för att få en tydlig 
helhetsbild av innehållet (jfr Friberg, 2012, 140) Likheter och skillnader i teoretiska 
utgångspunkter, metod, analys, syfte och resultat identifierades. Genomgången, med 
fokus på artiklarnas resultat i förhållande till vårt syfte ligger till grund för 
kategoriseringen av data efter liknande teman. (jfr Forsberg & Wengström, 2016, 152-
153). De kategorier som identifierats är: Vad det numeriska värdet har för innebörd i 
patientens NRS skattning. Vad en förändring i patientens NRS skattning innebär. 
Vad NRS värdet säger om patientens önskan av smärtlindring. 
 

Forskningsetik 
Författarna valde syfte och metod utifrån att kunna bedriva en väsentlig forskning av 
ett ämne som kunde ge grund för evidensbaserad omvårdnad och därigenom gynna 
både patient och profession. Att forskningen har ett faktiskt värde för individen, 
samhället eller professionen är viktigt för att det ska vara etiskt försvarbart inom 
humanforskning (Kjellström, 2012, 76-77). Valet av metod och design ska enligt 
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Kjellström (2012, 77) kunna leda till ett resultat där syftet besvaras. Författarnas val 
av metod och design gav ett relevant och brett perspektiv för att resultatet skulle vara 
vetenskapligt. 
 
Alla artiklar inkluderade i resultatet hade ett etiskt godkännande. Detta är en viktig 
aspekt att tänka på för att arbetet ska kunna stå på en god etisk grund (jfr Forsberg & 
Wengström, 2016, 59). Etiska reflektioner som uppstod under kvalitetsgranskning- 
och analysfasen dokumenterades för att sedan diskuteras tillsammans utifrån etiska 
principer och formulerades i en samlad etisk diskussion. I linje med förslag från 
Kjellström (2012, 88-89). 
 

Resultat 
Syftet med denna studie var att beskriva betydelsen av ett värde på Numeric Rating 
Scale och hur en förändring av värdet ska tolkas, ur ett patientperspektiv. Studiens 
resultat är baserat på 8 artiklar som presenteras under följande tre huvudkategorier 
och två underkategorier: “Vad det numeriska värdet har för innebörd i patientens 
NRS skattning”, “Vad en förändring i patientens NRS skattning innebär” -Den 
numerära förändringen på NRS, Den procentuella förändringen på NRS. “Vad NRS 
värdet säger om patientens önskan av smärtlindring.” 

 

Vad det numeriska värdet har för innebörd i patientens NRS 
skattning 

Under denna rubrik presenteras resultatet som undersöker hur de numeriska värden 
som en patient skattar på NRS kan tolkas. 
 
I en studie av van Dijk et al. (2012b) fick alla patienter (n= 10,434) på en postoperativ 
avdelning, ett dygn efter operation, självskatta sin smärtintensitet med NRS och 
sedan med Verbal Rating Scale (VRS). I studien användes en 5 gradig VRS skala där 
de 3 lägre nivåerna av VRS, ”no pain”, ”little pain” och ”painful but bearable”, 
kategoriseras som ”painful but bearable” och två högre nivåerna av VRS, 
”considerable pain” och ”terrible pain” kategoriserades som ”unbearable”. NRS= 0 
relaterades av patienterna till VRS ”no pain”, NRS= 1-3 till VRS ”little pain”, NRS= 4-
5 till ”painful but bearable”, NRS= 6-8 till ” considerable pain” och NRS= 9-10 till 
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”terrible pain”. Van dijk et al. (2012b) såg att patienterna relaterade NRS= 0-5 till 
VRS ”no pain” – ”painful but bearable” och NRS= 6-10 relaterades till VRS 
”considerable pain”-”terrible pain”. Utifrån detta kunde studien se vid vilket NRS 
värde som patienterna ansåg smärtan vara överkomlig. Korrelationen i svaren på de 
två skalorna var signifikant (p < 0,001). Studien visade att kvinnor skattade en högre 
smärtintensitet än män, kvinnors medianvärde var NRS= 3, mäns medianvärde var 
NRS= 2. Även kvinnors VRS-värde var generellt högre än män (p< 0,001). Patienter 
över 65 år skattade en lägre smärtintensitet än patienter under 65 år, äldre patienters 
medianvärde var NRS= 2, yngre patienters medianvärde var NRS= 3. Även VRS-
värdet var generellt lägre hos äldre patienter än yngre. (< 0,001). (van Djik et al., 
2012b) Från samma studieunderlag gjorde van Dijk et al. (2012a) en studie med 
liknande syfte, att jämföra NRS skattning med VRS skattning, hos en äldre 
patientgrupp (65+, n= 2674). Utifrån the Spearman correlation coefficient r=0.86 så 
fanns det en signifikant korrelation mellan skalorna (p<0,001). För den största delen 
patienter i undersökningen var VRS ”no pain” relaterat till NRS= 0 (85 % av 
patienterna), vidare var VRS ”little pain” relatera till NRS= 2 (34 %), VRS ”painful 
but bearable” relaterades till NRS= 5 (31 %),”considerable pain” var NRS 7 (33 %) och 
”terrible pain” till NRS= 10 (43 %). I studien framkom att NRS> 3 innebar 
”unbearable” smärta för 72 % av patienterna med en specificitet på 97,2 %, Vidare var 
sensitiviteten av NRS>4 som "unbearable" på VRS skalan 83 % med en specificitet på 
96,7 % och sensitiviteten av NRS>5 som "unbearable" på VRS skalan 94 % med en 
specificitet på 85 % (van Dijk et al., 2012a). I deras undersökning delade de även in 
patienterna i två subgrupper 65-74 år (n= 1640) och 75 + år (n= 1034) där den äldre 
patientgruppen relaterade VRS ”considerable pain” och ”terrible pain” till ett högre 
NRS värde än den yngre patientgruppen gjorde. 
!

En studie av Cepeda et al. (2003) på 700 patienter med postoperativ smärta 
jämfördes patienternas NRS-värde med en 4 gradig VRS skalan bestående av: 
“None”, “Mild”, “Moderate” och “severe” – ”pain”. Ett medianvärde av NRS= 6 
överensstämde med “moderate pain” och ett medianvärde av NRS 8= överensstämde 
med “severe pain”. 
!
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Gerbershaugen et al. (2011) undersökte i en patientgrupp på 435 individer vilket som 
är det optimala gränsvärdet mellan medel och intensiv smärta på NRS. På frågan om 
vilket NRS värde som representerade tolererbar postoperativ smärta innan operation 
så skattade patienterna medianen NRS= 4.0 (0-10). Gerbershaugen et al. (2011) 
följde sedan upp denna fråga genom att höra med patienterna 24 timmar efter 
operationen om de hade velat ha mer smärtlindring tiden från operationen fram till 
intervjun. Av de 435 patienterna hade 75 (17,6 %) velat ha mer smärtlindring, 
medianvärdet för denna grupp var NRS= 5 (0-9), resterande 360 patienter, som var 
nöjda med smärtlindringen de fått, skattade ett medianvärde på NRS= 3.0 (0-8) 
vilket visade på att de som inte var nöjda hade generellt ett högre NRS värde 
(p<0,001). Mellan dessa grupper var det även en skillnad i det högst skattade NRS 
värdet sedan operation, NRS= 6.0 (0-10) hos de som var nöjda mot NRS= 8.0 (2-10) 
hos de som inte var nöjda (p≤0,001). Patienter som skattade sig nöjda till väldigt 
nöjda (83,7 %) med smärtlindringen efter operation skattade en mindre median på 
smärtan än de som inte var de nöjda, NRS= 3.0 (0-8) mot NRS= 5.0 (2-9) (p≤0,001). 
Gerbershaugen et al. (2011) undersökte även vid vilket NRS värde som patienten 
tyckte att smärtintensiteten påverkade deras rörelse, sömn, humör och djupandning. 
Redan vid NRS= 2-4 upplevde patienterna en påverkan av faktorerna, medianen för 
det totala NRS värdet då smärta började påverka alla dessa faktorer sammanslaget 
var NRS= 2.5 (0-10). 
!

Vad en förändring i patientens NRS skattning innebär 
Under denna rubrik redovisas resultaten som tar upp innebörden av en numerisk och 
en procentuell förändring av värdet på NRS som patienten skattar. 
 

Den numerära förändringen på NRS 

För att undersöka vad patienterna såg som en meningsfull minskning på NRS utförde 
Sloman et al. (2006) en studie på 150 patienter där 3 mätvärden jämfördes. NRS för 
att mäta smärtintensitet, en 5 gradig-verbala skala bestående av: ”ingen lättnad”, 
”minimal lättnad”, ”måttlig lättnad”, ”stor lättnad”, “fullständig lättnad” (Lättnad är 
en översättning av engelskans “relief” som används i artikeln) och ”NRS of 
satisfaction” för hur nöjd patienten var med sin lättnad från smärtan bestående av en 
10 gradig skalan där 0 = inte nöjd och 10 = mycket nöjd (nöjd är en översättning av 
engelskans ”satisfied” som används i artikeln). Innan patienterna fick smärtlindring 
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skattade de sin smärtintensitet med NRS. Ungefär en timme efter administrering av 
smärtstillande läkemedel ombads patienten skatta sin smärtintensitet med NRS, 
kommentera hur mycket lättnad från smärta det hade gett på den 5 gradiga verbala 
skalan och skatta hur nöjda de var med sin smärtlindring på den 10 gradiga skalan. 
Den numerära förändringen på NRS före och efter administreringen av smärtlindring 
gav inga relevanta resultat då de analyserades tillsammans med skalan för hur stor 
lättnad patienten upplevde att det gav. För en patient med ett högre initiala NRS-
värden innebar en numerär förändring på exempelvis 2 (NRS) inte lika stor grad av 
lättnad från smärta som för en patient med ett lägre initialt värde och samma 
numerära förändring. (Sloman et al., 2006). 
 

För att undersöka vad patienten ansåg vara en signifikant förändring av ett NRS-
värde gjorde Kendrick och Strout (2005) en studie med 354 patienter på en 
akutmottagning. Deltagarna ombads skatta sin smärtintensitet med NRS var 20e 
minut i 2 timmar samt värdera förändringen mellan skattningarna med en 5 gradig 
skala bestående av: mycket mer smärta, lite mer smärta, ungefär samma smärta, lite 
mindre smärta och mycket mindre smärta. En numerär förändring på 1,39 (95 % CI, 
1,27- 1,51) ansågs av patienterna (n= 338) innebära en liten förändring (ökning eller 
minskning) av smärtintensiteten. För att den numerära förändringen skulle innebära 
mycket mindre smärta för patienterna (n=96) behövdes ett medelvärde av 4,47 (95 % 
CI, 3,93- 5,01). Studien undersökte även skillnader mellan kön men kunde inte hitta 
något signifikant (Kendrick & Strout, 2005).  
 

Cepeda et al. (2003) visade i en studie med 700 patienter att beroende på patientens 
utgångsvärde på NRS behövdes olika stora numerära minskningar av 
smärtintensiteten (NRS) för att uppnå samma grad av smärtlindring. Patienterna 
graderade ett utgångsvärde på NRS och på en 4-poängs verbala skala bestående av: 
“None”, “Mild”, “Moderate” och “Severe” – ”pain”. Patienterna fick efter första 
skattningen smärtlindring och under smärtlindringens verkan ombads patienterna 
skatta sin smärtintensitet med NRS och den upplevda förbättringen av 
smärtlindringen var 10e minut tills en smärtintensitet av NRS<5 var nådd. Upplevd 
förbättring skattades på en 5 gradig skala bestående av: ingen förbättring, minimal 
förbättring, stor förbättring och mycket stor förbättring. Studien visade att det 
krävdes en större numerär förändring av NRS-värdet för en patient med ett 
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utgångsvärde på ”severe pain” att uppnå samma nivå av smärtlindring som för en 
patient med ”moderate pain” (p= 0,001). Patienter med ett utgångsvärde av ”severe 
pain” behövde en numerär förändring av NRS-värdet på 5,2 (95 % CI 5- 5,4) för att 
uppleva en mycket stor förbättring. Patienter med ett utgångsvärde motsvarande 
”moderate pain” behövde en förändring av NRS-värdet på 3,5 (95 % CI 3,3- 3,8) för 
att uppleva samma nivå av smärtlindring. En numerär sänkning av NRS värdet på 1,3 
(95 % CI, 1,2- 1,4) respektive 1,8 (95 % CI, 1,7- 1,9) för patienter med “moderate pain” 
respektive “severe pain” ansågs av patienterna motsvara en minimal förbättring. 
Cepeda et al., 2003) 
 

Den procentuella förändringen på NRS 

I Sloman et al. (2006) sågs som tidigare nämnt inget samband med den numeriska 
förändringen. När patienternas självskattade NRS-värde före och efter smärtlindring 
konverterades till procentuell istället för en numerisk förändring sågs däremot ett 
starkt samband (r = 0,709, p < 0,000) mellan procentvärdet och hur mycket lättnad 
(5- gradig verbal skala för lättnad) det hade gett patienten. En förändring på 35 % 
(SD 28,42) samstämd med en ”minimal lättnad”, en förändring på 67 % (SD 19,22) 
med ”måttlig lättnad”, 70 % (SD 12,23) med för ”stor lättnad” och 93 % (SD 10,93) för 
”fullständig lättnad” (Sloman et al., 2006). 
Cepeda et al. (2003) såg att den procentuella förändringen av ett NRS-värde som 
krävdes för att patienten skulle uppleva en minimal förbättring (på en 5- gradig 
likertskala) var liknande (P= 0,5) för ursprungsvärdet ”moderate pain” och ”severe 
pain”, en förändring på 20,1 % (CI 95 % 18,1- 22,2) respektive 20,3 % (CI 95 % 19,0- 
21,6). Den procentuella förändringen av ett NRS-värde som behövdes för att 
patienten skulle uppleva en stor förbättring eller en mycket stor förbättring behövde 
vara större om utgångsvärdet var ”severe pain” jämfört med ett utgångsvärde av 
”moderate pain”. För att en patient med ett utgångsvärde av ”moderate pain” skulle 
uppleva en stor förbättring krävdes en förändring på 34,7 % (CI 95 % 32,7- 36,8), för 
att uppleva en mycket stor förbättring krävdes en förändring på 45 % (95 % CI 43,1- 
46,8 %). För att en patient med ett utgångsvärde av ”severe pain” skulle uppleva 
samma förbättring krävdes större procentuell förändring, för att uppleva en stor 
förbättring krävdes en förändring på 44,4 % (CI 95 % 43,2- 45,6) och för att uppleva 
en mycket stor förbättring krävdes en förändring på 56,1 % (95 % CI 53,9- 58,4 %). 
(Cepeda et al. 2003) 
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Vad NRS värdet säger om patientens önskan av smärtlindring 

Under denna rubrik beskrivs vad NRS skattningens värde kan säga om patientens 
önskan om smärtlindring. 
!

För att undersöka vad ett NRS-värde kunde säga om patienters önskan att få 
smärtlindrande läkemedel utförde Singer et al. (2008) en studie på patienter (n= 
392) som sökte akut vård för smärtsamma åkommor med hypotesen att många 
patienter i smärta inte ville ha mer smärtlindring och att dom som ville ha det, fick 
det. Av de 392 patienterna som sökte för smärtsamma åkommor önskade 199 mer 
smärtlindring. Av de som inte ville ha smärtlindring var anledningen i 47 % av fallen 
att smärtan var tolererbar, 11 % att de redan tagit smärtstillande läkemedel hemma, 7 
% hade en oro för biverkningar som yrsel. De patienter som inte önskade 
smärtlindring skattade ett medelvärde av NRS= 6,4 (95 % CI 6,1- 6,7) för de patienter 
som önskade smärtlindring var medelvärdet NRS= 7,8 (95 % CI 7,5- 8,1). Sambandet 
mellan högre NRS-värde och den procentuella andelen patienter som önskade 
smärtlindring var p< 0,001 (Singer et al., 2008). 

Van Dijk et al. (2015) undersökte vid vilket NRS värde som 1,084 patienter efter 
operation kunde tänka sig mer smärtlindring (opioider). Det NRS-skattade 
medelvärdet för patienterna efter operation var NRS= 3. Av patienterna ville 982 (91 
%) inte ha mer smärtlindring för tillfället. De patienter som för tillfället inte ville ha 
mer smärtlindring blev frågade vid vilket NRS värde de skulle vilja få mer 
smärtlindrande, medel och medianvärde för de patienterna som kunde svara på den 
frågan (n= 874) var svaret NRS= 8. Av andelen patienter som skattade NRS>4 (n= 
213) och inte ville ha mer smärtlindring så hade 110 patienter smärtlindring med 
opioider och 103 utan opioider. 63 % av dessa 213 patienter ville inte ha mer 
smärtlindring på grund av att de ansåg sin smärta vara tolererbar. Andra orsaker till 
att inte vilja ha mer smärtlindring var rädsla för illamående och kräkning (12 %), 
dåsighet, att de är beroendeframkallande eller att patienten skulle bli yr (10 %), att 
opioider inte skulle vara bra för kroppen (6 %) och andra orsaker (10 %). 119 (12 %) 
av alla patienter som inte ville ha mer smärtlindring sa att de aldrig skulle använda 
opioider.  
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Diskussion  
Syftet med denna studie var att beskriva betydelsen av ett värde på Numeric Rating 
Scale (NRS) och hur en förändring av värdet ska tolkas, ur ett patientperspektiv. 
Detta resulterade i 3 huvudkategorier och 2 underkategorier vilka var: “Vad det 
numeriska värdet har för innebörd i patientens NRS skattning”, “Vad en förändring i 
patientens NRS skattning innebär”, ”den numerära förändringen på NRS”, ”den 
procentuella förändringen på NRS” och “Vad NRS värdet säger om patientens önska 
om smärtlindring”. 
 

Resultatdiskussion 
Vad det numeriska värdet betyder för patienten  

Litteraturstudiens resultat talar för att det är statistiskt möjligt att göra en signifikant 
jämförelse mellan ett NRS-värde och en Verbal skala som beskriver patientens 
smärtupplevelse. Resultatet talar för att ett gränsvärde på NRS≥4 kan vara relevant 
ur ett kliniskt perspektiv då patienters upplevelse av vad som är en outhärdlig smärta 
till synes börjar kring NRS= 4. Vad de högre värdena på NRS säger om patientens 
smärtupplevelse tycks bero på ordval vilket talar för att en dialog med patienten bör 
svara på den frågan. Att veta vilket NRS-värde de flesta patienter tycker är en 
uthärdlig respektive outhärdlig smärta anser litteraturstudiens författare vara 
relevant för sjuksköterskans kliniska arbete och för att få en förståelse för vad den 
subjektiva upplevelsen kan innebära för patienten. Wikström et al. (2014) beskriver i 
en intervjustudie att sjuksköterskorna uttryckte en önskan om att tro patientens 
smärtskattning men samtidigt en rädsla att missa en patient som har ont och en 
möjlighet till smärtlindring. Att ha en föraning om vad patienten menar med sitt NRS 
värde skulle kunna vara till hjälp i det kliniska arbetet för omvårdnadspersonalen, det 
skulle kunna vara en brygga mellan patient och personal i förståelsen av 
smärtskattning. Att översätta smärtintensiteten till siffror kan både argumenteras ta 
ifrån patienten det egna ordets kraft men även att det kan möjliggöra en 
kommunikation om något vi saknar ett bättre språk för. Eriksson et al. (2014) 
intervjuade patienter om deras upplevelse av att använda NRS för smärtskattning. 
Resultatet beskrev hur patienterna upplevde att NRS gav en bättre förutsättning att 
kommunicera sin smärta till hälso- och sjukvårdspersonalen och att det var lättare att 
använda siffror än ord då patientens språk berodde så mycket på patientens 
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personlighet. Patienterna beskrev också hur de upplevde att hälso- och 
sjukvårdspersonalen bättre förstod deras smärta (Eriksson et al., 2014). 

Det är viktigt att poängtera att en smärtskattning med ett instrument som NRS bör 
följas upp med en dialog med patienten om vad värdet betyder. Att sätta ord på en 
NRS skala kan vara ett sätt att sätta egna ord på vad patienten tycker och riskerar att 
leda till tolkningsföreträde hos personalen. I flera studier (Alm & Norbergh, 2013; 
Riva et al., 2011; Shugarman et al., 2010) finns det exempel där sjuksköterskor 
dokumenterar ett annat NRS-värde än patienten skattade utifrån att personalen la in 
sina egna värderingar i patientens självskattning. Att ha en föraning om vad 
patienten tycker tror författarna av litteraturstudien både kan en ha positiv inverkan 
på det kliniska arbetet men kan även riskera att leda till missförstånd mellan patient 
och personal om inte det förs en dialog mellan patient och personal. Brantberg och 
Allvins (2016) rekommendation är att en smärtskattning endast ses som en del av 
smärtanalysen. Författarna drar inga vidare slutsatser ur detta då de bedömer att det 
behövs mer forskning för att ta reda på hur väl det går att använda och jämföra VRS 
verbala skattning med NRS numeriska skattning. 

 

Vad betyder en förändring av ett NRS värde för patienten? 

Att bedöma en förändring av smärtintensitet genom att titta på den numeriska 
förändringen visar sig i litteraturstudiens resultat vara problematisk. Förändringen 
som krävdes var inte linjär och ett högre skattat initial NRS värde krävde en större 
förändring än ett lägre för att uppnå samma grad av förbättring. 

Två studier i resultatet försökte att avgöra vad den minsta kliniskt relevanta 
förändringen av ett NRS-värde var, även för detta hade den initiala upplevelsen av 
smärtan inverkan och gav olika resultat. Detta samstämmer med både Salaffi et al. 
(2004) som undersökte 825 patienter med kronisk smärta och med Farrar, Pritchett, 
Robinson, Prakash och Chappell (2010) som i en analys av sammanställd data från 5 
studier (n=1700) gjorde en liknande undersökning. Båda studierna såg liknande 
resultat och påverkan av patienternas initiala smärtintensitet på vad som utgjorde en 
kliniskt relevant numerär förändring av NRS. 
 



!

15!
!

Litteraturstudiens resultat talar för att den procentuella förändringen av NRS värdet 
är mer relevant för att förstå hur väl patienten upplever sig smärtlindrad, detta stöds 
av flera liknande studier (Dworkin et al., 2008; Farrar et al., 2010; Ostelo et al., 
2008; Salaffi et al., 2004). Vad som är en klinisk relevant procentuell förändring 
skiljer sig dock mellan studierna i litteraturstudiens resultat, där både ett värde kring 
20 % (20,1 och 20,3, beroende på patientens initial smärtupplevelse) och ett på 35 % 
krävdes för att patienterna skulle uppleva en minimal förbättring. En 
rekommendation utgiven 2008 av Initiative on Methods, Measurement, and pain 
Assessment in Clinical Trials (IMMPACT) Föreslår att en förändring på 30 % ska ses 
som minsta kliniskt relevanta procentuella förändring för smärtintensitet på NRS 
(Dworkin et al., 2008). Vilken procentuell förändring av ett NRS värde som kan 
tolkas som en stor eller mycket stor förbättring av patientens smärtupplevelse är mer 
tvetydigt i resultatet som talar för att förändringen beror på vad patientens initiala 
smärtupplevelse är. Svårigheten att definiera vad som innebär en stor eller mycket 
stor förbättring då patientens utgångsvärde är en faktor vid utvärderingen stöds av 
Dworkin et al. (2008). Litteraturstudiens författare drar slutsatserna att NRS värdets 
numeriska förändring inte bör tolkas linjärt, att det är viktigt för sjuksköterskan och 
övrig hälso-och sjukvårdspersonal att ta hänsyn till patientens initiala upplevelse av 
smärtan och att den procentuella förändringen av en patients NRS-värde kliniskt 
säger mer om hur stor upplevd förbättring patienten upplever än den numerära 
förändringen.  
 

Att förstå innebörden av en förändring i patientens självskattade NRS-värde är en 
förutsättning för att kunna använda det till adekvat utvärdering. Wiklund och 
Lindwall (2012) gjorde ett försök att tolka Katie Erikssons teori ”Den lidande 
människan” och översätta den till klinisk praxis. Wiklund och Lindwall (2012, 80 och 
98) beskriver hur en vårdhandling ska ses som en etisk akt med ett mål att lindra 
lidande och främja patientens välbefinnande. En vårdhandling föreslås kunna vara 
att ge ett ordinerat läkemedel där sjuksköterskan ska kunna utvärdera dess effekt och 
vara medveten om hur patienten upplever smärtlindringen. En förutsättning för att 
sjuksköterskans ska kunna utföra denna vårdhandling är att det finns en förståelse 
för vad patientens utryckta smärtupplevelse betyder. Genom att använda sig av ett 
validerat bedömningsinstrument som NRS och förstå vad dess värden och förändring 
betyder kan vårdhandlingen utföras på ett etiskt sätt. Chou et al., (2016) belyser att 
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för att uppnå en bra smärtbehandling krävs både en god smärtbedömning och 
uppföljning av denna. Uppföljningen hjälper hälso- och sjukvårdspersonalen att 
avgöra om smärtlindringen är nog, om valet av smärtlindring eller dos var adekvat 
och om ytterligare åtgärder krävs (Chou et al., 2016).  
 

Gränsvärden på NRS och dess betydelse för behandling av smärta. 
Resultatet i litteraturstudien visar på att användande av NRS> 4 som gränsvärde för 
åtgärd är relevant då det samstämmer bra med vad patienterna anser vara tolererbar 
smärta utifrån en VRS skala. Resultatet tar även upp risker med att behandla 
patienter utifrån gränsvärden. Att det kan uppstå en generalisering av patienterna om 
behandlingen utgår från fasta gränsvärden och att patienter då kan riskeras att över 
eller underbehandlas. Överbehandling med exempelvis opioider skulle kunna leda till 
annars undvikbara biverkningar som trötthet, dåsighet, yrsel, förvirring och 
illamående (Johansson, 2016). Att använda sig av rekommenderade gränsvärden på 
NRS som grund för smärtlindring är vanligt inom vården, oftast gränsvärdet att 
patienten inte ska självskatta NRS > 3 eller > 4 (Fridegren, 2106; Olsson, 2015; Rudin 
et al., 2010). Brantberg och Allvins (2016) rekommendation är att en smärtskattning 
endast ses som en del av smärtanalysen, de hänvisar också till att NRS-gränsvärde 
bör ses som vägledning, inget som är allmängiltigt för alla.  Chou et al. (2016) skriver 
att det är viktigt att ha i åtanke att andra faktorer än enbart smärta kan ligga bakom 
en oväntat hög smärtskattning, som till exempel läkemedelsbiverkningar, 
komplikationer efter ingrepp, läkemedelstolerans och psykiska faktorer vilket är 
något personalen måste ha i åtanke. 
 

I en intervjustudie beskrev sjuksköterskorna en svårighet att tolka patientens 
skattning, de upplevde att patienterna skattade lågt men ville ha smärtlindring och 
vise versa (Wikström, Eriksson, Årestedt, Fridlund & Broström, 2014). Vilket kan 
relateras till resultatet i denna studie utifrån att inte enbart basera åtgärder på NRS 
värden utan att fråga upp patienten om vad de innebär. I den kliniska verksamheten 
kan NRS-gränsvärden användas som en indikation på smärta och följas upp med 
frågor till patienten för att få en mer patientcentrerad omvårdnad och undvika under- 
eller överbehandling. NRS- värden är en bra indikation på att smärta finns. Positiva 
effekter av väl utformade riktlinjer för gränsvärden påvisades av Gulik et al. (2010) i 
deras interventionsstudie där smärtbehandlingsarbetet kunde förbättras på en 
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avdelning med hjälp av interventioner. I deras studie användes NRS > 3 som en 
indikation att ta kontakt med läkare för ordinering av ökad smärtlindring.  De såg 
inget samband mellan ökad medicinering och biverkningar. Detta resultat motsäger 
dock inte att det finns risk för över/underbehandling med användning av NRS 
gränsvärden. 
 

Att låta patienten självskatta sin smärta när det är adekvat handlar om att förstå 
smärtans subjektiva natur och att arbeta på ett evidensbaserat sätt men också om att 
se personen bakom patienten och en möjlighet till kontakt. Eriksson (1994, 54) 
beskriver att en sjuksköterska genom att bekräfta patientens lidande kan visa att den 
ser. Att bli sedd av en annan människa skänker i sig en tröst, genom att bekräfta 
lidandet kan sjuksköterskan visa att det finns en kravlös gemenskap och att vården 
kommer finnas där för att dela patientens kamp i sitt lidande (Eriksson, 1994, 54). 
Litteraturstudiens resultat visar på några saker sjuksköterskans kan ha i åtanke för 
att bättre förstå den lidande patientens smärtskattning och upplevelse. 
Litteraturstudiens resultat visar att användandet av gränsvärden på NRS både kan 
vara positivt men också riskera att leda till under- och överbehandling. Resultatet 
visar att siffror i sig inte nödvändigtvis talar om hur mycket patientens smärta har 
minskat. NRS, som det rekommenderas, kan användas som en indikator på smärta 
men att det är viktigt att fråga upp patienten om hen vill ha mer smärtlindring eller 
inte. 
 

Demografiska skillnader 

Den enda studien som såg någon skillnad mellan kön och skattat NRS värde var van 
Dijk et al. (2012b). Samband mellan kön och påverkansfaktorer undersöktes i flera av 
litteraturstudiens inkluderade studier utan att se några signifikanta resultat (Cepeda 
et al., 2003; van Dijk et al., 2015; Kendrick & Strout, 2005; Singer et al., 2008; 
Sloman et al., 2006) vilket samstämmer med Boonstra et al. (2016) som inte såg 
något samband mellan kön och högre smärtskattning. Författarna efterlyser mer 
forskning kring vad som kan påverka användandet av NRS ur ett demografiskt 
perspektiv.  
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Metoddiskussion 
Två litteratursökningar utfördes. Innan huvudsökningen (se bilaga 1) gjordes en 
inledande sökning för att få en god kännedom om det vetenskapliga läget inom ämnet 
och för att avgöra om en kvalitativ eller kvantitativ ansats var mest lämplig för 
litteraturstudien i enlighet med Wallengren och Henricson (2012, 489-490). 
Författarna bedömde att forskning gjord med kvantitativ ansats vara mer väsentlig 
utifrån dagens forskningsläge för att få material med hög reliabilitet som kunde svara 
till litteraturstudiens syfte.  
 

Totalt analyserades 8 studier med flera olika studiedesign. Författarna valde flera 
studier med en studiedesign av lågt bevisvärde (jfr Forsberg & Wengström, 2016, 82) 
då för få studier av högre bevisvärde påträffades genom databassökningar. Detta 
anser författarna viktigt att poängtera då det kan ge en lägre validitet på 
litteraturstudien. 
 

För att kompensera författarnas begränsade erfarenhet av databassökning 
rådfrågades en bibliotekarie samt fokuserades sökningen i två databaser för att 
därmed ha möjlighet att få en bättre förståelse för hur dessa bäst används. Att utföra 
sökningen i flera databaser skulle eventuellt kunna resultera i flera relevanta artiklar, 
dock valdes de databaser som anses vara mest relevanta ur ett omvårdnads- och 
medicinskt perspektiv. För att kompensera författarnas begränsade erfarenhet av 
källkritik av vetenskapliga studier valdes endast artiklar granskade av andra forskare, 
engelskans: Peer Reviewed. Detta är enligt Karlsson (2012, 111) ett sätt att säkerställa 
kvalitén på studier. Författarna valde att begränsa litteratursökning till 15 år bakåt i 
tiden, år 2001 till 2016, detta med motiveringen att vetenskap är en färskvara enligt 
Östlundh (2012, 74) och intresset låg i vad dagens arbete med smärtskattning och 
NRS hade för betydelse för patienten, något som kan förändras över tid. 
 
För att kvalitetsgranskningen skulle bli så objektivt utförd som möjligt valdes att ta 
stöd av en granskningsmall utformad av Olsson och Sörensen (2011) (Bilaga 1), 
dessutom genomfördes kvalitetsgranskningen först separat och sedan gemensamt för 
att undvika att författarna influerade varandras individuella bedömning. Eventuellt 
hade en högre reliabilitet och validitet uppnåtts om författarna hade utfört 
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kvalitetsgranskningen tillsammans och diskuterat oenigheter eftersom, i enlighet 
med Wallengren och Henricson (2012, 490) 
 

Alla artiklar som inkluderades i litteraturstudiens resultat utom en hade ett renodlat 
patientperspektiv. I den studie som inte hade det gick det att tydligt särskilja 
patienter och personal i resultatet, därför valde författarna att inkludera även denna i 
resultatet. Författarna har endast redovisat patienters perspektiv.  
 

Studierna inkluderade i resultatet hade alla ett tillfällighetsurval. Svagheten med ett 
tillfällighetsurval är att patienterna inte nödvändigtvis är representativa för en större 
population (Olsson & Sörensen, 2011, 112) detta ger eventuellt litteraturstudiens 
resultat en lägre generaliserbarhet. Studier inkluderade i resultatet var gjorda på 
patienter under postoperativ vård och patienter som sökte akutmottagning. Då 
studier utförda på samma patientgrupp begränsade möjligheten att besvara syftet 
valde författarna att inte begränsa urvalet mer än de under metodbeskrivningen 
angivna exklusionskriterierna. Författarna av litteraturstudien anser detta möjligt då 
NRS är ett instrument som används på samma sätt oavsett patientgrupp, förutom de 
som nämnts i exklusionskriterierna.  
 

Mätinstrumentet som använts i studierna är huvudsakligen NRS och VRS. Dessa är 
båda välkända mätinstrument som används inom vården på daglig basis. I studierna 
står det beskrivet på vilket sätt de används och bidrar till en ökad reliabilitet. De 
patientgrupper som de används på i studierna är inom ramarna för dess 
användningsområde vilket ökar deras validitet (jfr Gunnarsson & Billhult, 2012, 152-
154, 159). Sen kan litteraturstudiens författare anta att det förekommer 
slumpmässiga fel vid mätningar eftersom det ofta förekommer vid användning av 
mätinstrument. (jfr Gunnarsson & Billhult, 2012, 154) 
 

Att NRS-skattning utförts i vila beskrivs i 4 av studierna, 4 har inte kontrollerat för 
om patienten var i aktivitet eller inte och 3 av studierna nämner det som en 
begränsning av studien. Att endast skatta smärta vid vila riskerar att få en 
ofullständig bild av smärtintensiteten och rekommendationen är att smärta skall 
bedömas även i rörelse (Brantberg & Allvin, 2016; Chou et al., 2016). Huruvida och i 
vilken mån detta påverkar litteraturstudies resultat kunde inte författarna av denna 
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litteraturstudie avgöra, eventuellt ger detta litteraturstudiens resultat en lägre 
validitet. 
 

Forskningsetisk diskussion 
De artiklar som granskades och inkluderades i resultatet var alla etisk godkända 
genom en etisk granskning. Detta för att studien skulle ha ett gott etiskt underlag (Jfr 
Forsberg & Wengström, 2016, 59). Författarna intresserade sig för ämnet då de själva 
har jobbat med NRS och även upplevt problem med NRS under arbete inom vården 
men har i sin forskningsprocess försökt att utelämna sina egna åsikter för att kunna 
ta med alla studier som säger något relevant om ämnet och inte exkluderat artiklar 
som säger emot författarnas personliga åsikter. Detta för att kunna få ett pålitligt 
resultat (jfr Forsberg & Wengström, 2011, 59). 
 

Ur ett intersektionellt perspektiv tycks NRS vara ett instrument som kan användas 
utan att skilja på person, resultatet i denna litteraturstudie tyder på att skillnader 
mellan patienter som exempelvis kön inte påverkar NRS-värdet och dess förändring 
signifikant. Fördelen med ett instrument som uttrycker smärtintensiteten i ett 
numeriskt värde kan tänkas vara att det inte är patientens förmåga att uttrycka sig 
beskrivande som avgör smärtbehandlingen. Detta förutsatt att instrumentet används 
korrekt och att inte hälso-och sjukvårdspersonal lägger in sina egna värderingar och 
tolkar patientens NRS skattning. 
!

Enligt Helsingforsdeklarationen (2013) så ska deltagarna som ingår i en studie 
sekretesskyddas och även deras privatliv skyddas, det skall också framgå att de som 
är med i studien lämnat informerat samtycke för att de skall vara etiskt godkända. 
Författarna av litteraturstudien kunde inte läsa ut någon information ur studierna 
som kunde härleda till deltagarna, dock gavs inte någon djupare insikt i hur studierna 
hanterat materialet under forskningens gång.  
 

Kjellström (2012, 80-81) beskriver vikten i att kunna motivera sitt urval av deltagare i 
studien. Urvalet av deltagare till denna litteraturstudie gjordes ur perspektivet att 
deltagarna kommer att kunna dra fördel av resultatet direkt eller indirekt då 
resultatet vill motivera till ett förbättrat smärtbedömningsarbetet inom vården, vilket 
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litteraturstudiens författare tror gynnar både patienter, vårdgivare och samhället i 
längden. (jfr Kjellström, 2012, 81-83) De grupper som exkluderades ur 
litteraturstudien var barn under 8 år och personer som var kognitivt nedsatta eller 
sövda, dessa grupper kan ses, som Kjellström (2012, 81) nämner, som sårbara 
grupper. författarna motiverar denna exklusion med att det finns andra 
smärtskattningsskalor som fungerar bättre än NRS och som är utformade för dessa 
grupper. 
 
För att litteraturstudien ska hålla god kvalité så har författarna inspirerats av 
Vetenskapsrådet (2011) som beskriver olika principer som kan vara bra att tänka på 
under arbetets gång. Författarna har i studien försökt formulera ett tydligt syfte att 
besvara. Metoden som användes i studien har enligt författarna varit väsentlig för att 
besvara studiens syfte. Studien har försökts formas så att det finns en klarhet och en 
tydlig struktur som läsaren kan följa (jfr Vetenskapsrådet, 2011, 40) 
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Konklusion 

Litteraturstudiens resultat visar att ett NRS värde inte kan ge hela bilden av vad en 
patient upplever för smärta men att det kan vara en god indikator på smärtnärvaro 
hos patienten. När ett NRS värde förändras bör hälso-och sjukvårdspersonal vara 
medveten om att varken en numerisk eller procentuell förändring nödvändigtvis 
betyder samma för alla patienter och att den initiala smärtupplevelsen troligtvis 
påverkar förändringens betydelse. Resultatet visar även att det kan vara 
problematiskt för sjuksköterskan att basera patientens behov av åtgärd på endast ett 
NRS värde. Utifrån det här bör därför hälso-och sjukvårdspersonal alltid föra en 
dialog om vad ett värde och en förändring på NRS betyder för patienten. Ytterligare 
forskning kring NRS, hur det upplevs av patienten och hur det bör användas i det 
kliniska omvårdnadsarbetet rekommenderas för att säkerställa att instrumentet 
kommer till användning på rätt sätt.!!
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Bilaga 1. Databassökning (*- varav dubbletter från tidigare sökning) 

Databassökning 
Databas Datum Sökord Begränsningar Antal 

träffar 
Urval 
efter 
Titel 

Urval 
efter 
abstrakt 

Urval 
efter 
fulltext 

Artiklar 
till 
resultatet 

PubMED 2017-
02-21 

(MH "Pain 
Measurement") AND 
numeric pain rating 
scale 
 

Abstract Available; 
Published Date: 
20010101-20161231; 
English Language 

396 23 7 3 2 

PubMED 2017-
02-21 

(numeric* rating scale 
or NRS) and pain and 
clinic* 

Abstract Available; 
Published Date: 
20010101-20161231; 
English Language 

182 8 5 1 1 

PubMED 2017-
02-22 

((NRS) or Numeric* 
rating scale) AND 
patient AND pain 
intensity AND 
clinically 

Abstract; Publication 
date from 2001/01/01 to 
2016/12/31; Humans 

108 6 2 2 1 

Cinahl 2017-
02-22 

(MH "Pain 
Measurement") AND 
numeric pain rating 
scale 

Abstract Available; 
Published Date: 
20010101-20161231; 
English Language 

396 12 4 3(1*) 1 

PubMED 2017-
02-22 

pain measurement 
AND patient 
satisfaction AND 
numeric rating scale 

Abstract, Publication 
date from 2001/01/01 to 
2016/12/31, Humans 

108 4 3 1 1 

PubMED 2017-
02-22 

Pain Measurement 
AND Numeric rating 
scale AND patient 
AND Pain intensity 

Abstract, Publication 
date from 2001/01/01 to 
2016/12/31, Humans 

303 41 11 6(3*) 2 
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Bilaga 2. Bedömningsmall för studier med kvantitativ metod (Olsson och 
Sörensen 2011, 284). 

Poängsättning 0 1 2 3 
Abstrakt (Syfte, metod, 
resultat = 3p) Saknas 1-3 2-3 Samtliga 

Introduktion Saknas 
Knapphändi
g Medel Välskriven 

Syfte Ej Angivet Otydlig Medel Tydlig 

Metod         

Metodval adekvat till frågan Ej Angivet Ej relevant Relevant   
Metodbeskrivning 
(repeterbarhet möjlig) Ej Angivet 

Knapphändi
g Medel Utförlig 

Urval (Antal, beskrivning, 
representativitet) Ej acceptabel Låg Medel God 

Bortfall Ej Angivet >20 % 5-20 % <5 % 
Bortfall med betydelse för 
resultatet 

Analys 
saknas/Ja Nej     

etiska aspekter Ej Angivna Angivna     

resultat         

Frågeställningen besvarad Nej Ja     
resultatbeskrivning 
(redovisning, tabeller etc.) Saknas Otydlig Medel Tydlig 
statistisk analys 
(beräkningar, metod, 
signifikans) Saknas Mindre bra Bra   

Confounders Ej kontrollerat Kontrollerat     

Tolkning av resultat Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion         

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 
diskussion av egenkritik och 
felkällor Saknas Låg God   
Anknytning till tidigare 
forskning   Låg Medel God 

slutsatser         
Överenstämmelse med 
resultat (resultatets 
huvudpunkter belyses) 

Slutsats 
saknas Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas     

Total poäng (Max 44p) P P P P 

        P 

Grad 1: 80 %       % 

Grad 2: 70 %       Grad 

Grad 3: 60 %         

Titel 
 

      

Författare 
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Bilaga 3. Artikelprotokoll 

Författare, 
Tidsskrift, 
Publiceringsår
, Land 

Titel, 
Syfte 

Metod: Studiedesign, Utfallsmått, 
Datainsamlingsmetod, Mätinstrument, 
Analys, Etik 

Urval: 
Inklusionskriter
ier, 
exklusionskriter
ier, bortfall. 

Resultat Författarnas 
kvalitetsvärder
ing 

Författare: 
Cepeda, M. S., 
Africano, J. M., 
Polo, R., Alcala, 
R. & Carr, D. B. 
 
Tidskrift: 
Pain 
 
Publiceringsår
: 
2003 
 
Land: 
USA 

Titel: 
What decline in 
pain intensity is 
meaningful to 
patients with 
acute pain? 
 
Syfte: 
Att fastställa 
betydelsen av 
ett sjunkande 
NRS värde och 
dess 
procentuella 
förändring, ur 
ett 
patientperspekti
v. 
 

Studiedesign: 
Prospektiv observationsstudie 
 
Datainsamlingsmetod: 
Patienten skattade sin smärtintensitet på 
NRS och på en 4 gradig VRS skala. 
Patietnen fick därefter smärlindrng i form 
av opioider. Patienten skattade där efter 
sin smärtintensitet med NRS var 10e 
minut och skattade nivå av förbättring på 
en 5 gradig Likertskala. Detta fortsatte tills 
patienten NRS värde var NRS<5. 
 
Mätinstrument: 
Numeric rating scale (NRS): 0-10 
Verbal rating scale (VRS): None, mild, 
moderate, severe. 
5-poängs Likertskala: no improvement, 
minimal improvement, much 
improvement, very much improvement, 
complete improvement. 
 
Analys: 
Wald statistics 
Generalized estimating equations (GEE) 
STATA statistical software, version 7.0 SE 
P värde >0,05 ansågs signifikant. 
Konfidensintervall: 95 % 
 
Etik: 
Ja, Studien godkändes av etisk kommitté 

Urval: 
Tillfällighetsurval 
på 700 Patienter 
på ett sjukhus, 
Inneliggande eller 
polikliniskt med 
postoperativ 
smärta. 
 
Inklutionskriter
ier:  
Patienter med 
NRS>4 
 
Exklusionskrite
rier: 
- 
 
Bortfall: 
0 

Resultat: 
Medianvärde av NRS 6 
överensstämmer med VRS värdet 
moderate pain, NRS= 8 
överensstämmer med ”severe 
pain”. 
Vid en initial smärtupplevelse av 
”moderate pain” innebar en 
numerär förändring på 1,3 och 
en procentuell på 20 % en 
minimal förändring. För en stor 
förbättring krävdes en numerär 
förändring 2,4, och en 
procentuell på 35 %. För en 
mycket stor förbättring krävdes 
en numerär förändring på 3,5 
och en procentuell på 45 %. 
För en patientgrupp med ”severe 
pain” krävdes större förändring 
för att uppnå en lika stor 
förändring. 

kvalitetsvärder
ing: 
84 %, nr 1, God 
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Författare, 
Tidsskrift, 
Publiceringsår
, Land 

Titel, 
Syfte 

Metod: Studiedesign, Utfallsmått, 
Datainsamlingsmetod, 
Mätinstrument, Analys, Etik 

Urval: 
Inklusionskriteri
er, 
exklusionskriteri
er, bortfall. 

Resultat Författarnas 
kvalitetsvärder
ing 

Författare: 
Gerbershage, 
H.J.Rothaug, J. 
Kalkman, C.J. 
Meissner, W.  
 
Tidskrift: 
British Journal 
of Anaesthesia 
 
Publiceringsår
: 
2011 
 
Land: 
Tyskland 

Titel: 
Determination 
of moderate-to-
severe 
postoperative 
pain 
on the numeric 
rating scale: a 
cut-off point 
analysis 
applying 
four different 
methods 
 
Syfte:  
Att bestämma 
den optimala 
”cut-off point” 
mellan mild och 
medel till 
intensiv 
smärtintensitet 
24 timmar efter 
operation 

Studiedesign: 
Prospektiv observationsstudie 
 
Datainsamlingsmetod: 
Data samlades in av student sköterskor 
som inte var involverade med patienten. 
Data samlades in mellan klockan 08.00-
11.00. 

Mellan november 2006 – november 
2007. 

Mätinstrument: 
QUIPS(Quality Improvement in 
Postoperative Pain Management) 
riktlinjer. Utöver de blev också 
patienterna frågade att skatta vid vilket 
NRS värde deras smärta skulle vara 
tolererbar före op. 

Analys: 
Mann-Whitney test. SPSS 18. 

Etik: 
Ja. 

Urval: 
Tillfällighetsurval 
på 444 patienter 
planerade för 
operation 

Inklutionskriterie
r: 
Patienter över 18 
år och Kunde 
förstå tyska 
 
Exklusionskriteri
er: 
Patienter planerade 
för flera 
operationer eller 
om postoperativ 
respiratorvård var 
planerad. 
 
Bortfall: 
17 patienter. 

Resultat: 
Före operation var patienternas 
median för gränsvärde för mer 
smärtlindring NRS= 4 (0-10). 
Dagen efter operation skattade 
de som var nöjda med sin 
smärtlindring med en median på 
NRS= 3 (0-8) och de som inte 
var nöjda (17,6 %) ett medel på 
NRS= 5 (0-9). De skattade 
signifikant högre på NRS= än de 
som inte ville ha. Den värsta 
upplevda smärtan sen 
operationen skilde sig också 
mellan grupperna. NRS6 (0-10) 
hos de som var nöjda och NRS 
8(2-10) hos de som inte var 
nöjda med smärtstillningen. 83,7 
% av patienterna var nöjd eller 
väldigt nöjd med sin 
smärtlindring och hade ett medel 
på NRS 3(0-8) medan de som 
var mindre nöjda (16,3 %) hade 
ett medel på NRS 5 (2-9) 
skillnaden mellan grupperna var 
signifikant (P< 0,001). Studien 
mätte även hur smärtintensiteten 
påverkade 
Sömn, rörelse, djupandning och 
humör. Dessa korrelerade med 
smärtintensitet och NRS 
skattning med en median på 2.5 
(0-10). Djupandning korrelerade 
i 53 % av fallen. 

kvalitetsvärder
ing: 
82 %, nr 1, God 
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Författare, 
Tidsskrift, 
Publiceringsår
, Land 

Titel, 
Syfte 

Metod: Studiedesign, Utfallsmått, 
Datainsamlingsmetod, Mätinstrument, 
Analys, Etik 

Urval: 
Inklusionskriterier
, 
exklusionskriterier
, bortfall. 

Resultat Författarnas 
kvalitetsvärder
ing 

Författare: 
Kendrick, D. B. 
& Strout, T. D. 
Tidskrift: 
The American 
Journal of 
Emergency 
Medicine 
Publiceringsår
: 
2005 
Land: 
USA 

Titel: 
The minimum 
clinically 
significant 
difference in 
patient-assigned 
numeric scores 
for pain 
 
Syfte: 
Att avgöra den 
minsta kliniskt 
signifikanta 
skillnaden för 
patienters NRS-
värde för 
smärtintensitet 
och avgöra om 
den skillnaden 
påverkas av 
demografiska 
faktorer 
 

Studiedesign: 
Prospective observationsstudie 
 
Datainsamlingsmetod: 
Patienter med smärta som huvudsymtom 
kontaktades och screenades för lämplighet 
att delta i studien. 
Deltagarna fick först skatta sin nuvarande 
smärtintensitet med NRS, 20 minuter 
senare ombads patienten igen skatta sin 
smärtintensitet på NRS och även värdera 
dess förändring med en 5 gradig skala. 
bestående av: mycket mer smärta, lite 
mer smärta, ungefär samma smärta, lite 
mindre smärta och mycket mindre smärta 
 
Demografisk data om deltagarna 
inhämtades till studien 
 
Mätinstrument: 
Numeric rating scale (NRS): 0-10 
5- gradig skala för förändring av smärta 
bestående av: mycket mer smärta, lite 
mer smärta, ungefär samma smärta, lite 
mindre smärta och mycket mindre smärta 
 
Analys: 
SPSS 11,0 
Konfidensintervall: 95 % 
t test 
 
Etik: 
Ja, Studien godkändes av etisk kommitté 

Urval: 
Tillfällighetsurval på 
356 patienter som 
sökte 
akutmottagningen 
med smärta som 
huvudsymtom 
 
Inklutionskriterier
:  
Deltagaren skulle 
vara: i akut 
smärttillstånd, 
Kapabel att ge 
informerat 
godkännande, barn 
>7år 
 
Exklusionskriterier
: 
Patienter som inte 
kunde prata 
och/eller läsa 
engelska, patienter 
som lämnade 
mottagningen innan 
läkarbedömning 
 
Bortfall: 
2 patienter som 
lämnade 
mottagningen innan 
de slutfört testet 

Resultat: 
Minsta kliniskt signifikanta 
skillnaden för patienters NRS-
värde var 1,39 (95 % CI 
1,27–1,51) 
 
Ingen signifikant skillnad 
utifrån kön eller smärtans 
etiologi sågs 

kvalitetsvärder
ing: 
79 %, nr 2, 
medel 
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Författare, 
Tidsskrift, 
Publiceringsår
, Land 

Titel, 
Syfte 

Metod: Studiedesign, Utfallsmått, 
Datainsamlingsmetod, 
Mätinstrument, Analys, Etik 

Urval: 
Inklusionskriteri
er, 
exklusionskriteri
er, bortfall. 

Resultat Författarnas 
kvalitetsvärder
ing 

Författare: 
Singer, A.J., 
Garra, G., 
Chohan, J.K., 
Dalmedo, C. & 
Thode Jr, H.C. 
 
Tidskrift: 
Annals of 
emergency 
medicine 
 
Publiceringsår
: 2008 
 
Land:  
USA 

Titel: 
Triage Pain 
Scores and the 
Desire for and 
Use of 
Analgesics 
 
Syfte: 
Att undersöka 
hur ofta 
patienter i 
smärta vill ha 
och får mer 
smärtstillande. 

Studiedesign: 
Prospektiv observationsstudie. 
 
Datainsamlingsmetod: 
Insamling av demografisk och klinisk 
data utfördes av en tränad 
forskningsassistenter utifrån formulär om 
kön, ålder, etnicitet, huvudbesvär, 
medicinsk historia, senast använda 
medicin för smärtlindring, och 
vitaltecken. 
Under prioritering (triage) skattade 
patienterna sin smärtintensitet med NRS, 
efter prioritering fick patienten ge 
medgivande till assistenten som ställde 
frågor om smärtlindring och om de inte 
villa ha, anledningen. När patienterna 
sedan skrevs ut från akutmottagningen 
samlades data om administrerad 
smärtlindring från journalen. 
 
Mätinstrument: 
Numeric Rating Scale 
 
Analys: 
SPSS 15.0, The Hosmer-Lemeshow test 
 
Etik: 
Ja, studien var godkänd av etisk 
kommitté 
 

Urval: 
Tillfällighetsurval 
på 392 patienter 
som sökte 
akutmottagning i 
förortsmiljö för 
smärtsamma 
åkommor 
 
Inklusionskriter: 
patienter som 
angav NRS > 0. 
 
Bortfall: 
inget 

Resultat: 
199 av 392 med smärta ville ha 
smärtstillning på 
akutmottagningen. 227 (58 %) 
fick mer smärtlindring under 
tiden de var på 
akutmottagningen 
47 % av de som inte vill ha 
smärtlindring hade tolererbar 
smärta, 11 % hade tagit medicin 
hemma 7 % vill inte bli groggy. 
 
Patienter som ville ha 
smärtstillning självskattade 
högre (medelvärde NRS=7,8) än 
de som inte ville ha smärtlindring 
(medelvärde NRS= 6,4) studien 
hittade inget i de demografiska 
skillnaderna som var signifikant. 
Smärtskattningsvärdet var det 
enda sambandet med att få mer 
smärtstillning. 

kvalitetsvärder
ing: 
85 %, nr 1, god 
kvalitet 
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Författare, 
Tidsskrift, 
Publiceringsår
, Land 

Titel, 
Syfte 

Metod: Studiedesign, Utfallsmått, 
Datainsamlingsmetod, 
Mätinstrument, Analys, Etik 

Urval: 
Inklusionskriteri
er, 
exklusionskriteri
er, bortfall. 

Resultat Författarnas 
kvalitetsvärder
ing 

Författare:  
Sloman, R., 
Wruble, A. W., 
Rosen, G. & 
Rom, M. 
Tidskrift: 
Pain 
Management 
Nursing 
 
Publiceringsår
: 
2006 
 
Land: 
Israel 

Titel: 
Determination 
of clinically 
meaningful 
levels of pain 
reduction in 
patients 
experiencing 
acute 
postoperative 
pain 
 
Syfte: 
Att utforska vad 
som utgör en 
kliniskt 
signifikant 
minskning i 
smärtintensitet 
på NRS genom 
att jämföra 
nivåer av 
smärtintensitet 
på NRS med 
patientens 
beskrivning av 
hur meningsfull 
smärtreduktione
n anses vara. 

Studiedesign: 
Prospektiv observationsstudie 
 
Datainsamlingsmetod: 
Patienten skattade sin smärta med NRS 
innan och uppskattningsvis 1 timme 
efter smärtlindrande läkemedel gavs. 
Under det senare testet utfördes även 
datainsamling 2 och 3. 
1. NRS för smärtintensitet 
2. VRS för uppfattad smärtlindring 
3. NRS för belåtenhet med smärtlindring 
En enkät för demografisk data och 
personinformation som kultur, religion, 
språk etc. för statistik kontroll om detta 
påverkade resultat. 
 
Mätinstrument: 
Numeric Rating Scale & Verbal Rating 
Scale 
 
Analys: 
SPSS 11.0, Pearson’s Correlations. 
 
Etik: 
Ja, studien godkändes av etisk kommitté 
och fick tillstånd av ytterst ansvariga 
sjuksköterska på respektive avdelning 

Urval: 
Tillfällighetsurval 
av 150 patienter på 
en kirurgisk 
avdelning med 
akut postoperativ 
smärta. 
 
Inklusionskriteri
er: patienter som 
fick smärtlindrande 
läkemedel inom 48 
timmar efter 
operation 

Resultat: 
Den procentuella förändringen på 
NRS gav ett signifikant värde på 
belåtenheten av smärtlindringen 
hos patienterna: 
35 % "minimal" 
67 % "moderate" 
70 % "much" 
93 % "complete" 
Den numerära förändringen gav 
inte en signifikant korrelation. 
Förändring på 2 nivåer mellan 8 
och 6 innebar inte lika mycket 
smärtlindring som mellan 4 och 
2. 

kvalitetsvärder
ing: 
82 %, Grad 1, 
Hög kvalitet 
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Författare, 
Tidsskrift, 
Publiceringsår
, Land 

Titel, 
Syfte 

Metod: Studiedesign, Utfallsmått, 
Datainsamlingsmetod, 
Mätinstrument, Analys, Etik 

Urval: 
Inklusionskriterier, 
exklusionskriterier, 
bortfall. 

Resultat Författarnas 
kvalitetsvärder
ing 

Författare: 
van Dijk, J. F., 
Kappen, T. H., 
Schuuramns, M. 
J. & van Wijck, 
A. J. 
 
Tidskrift: 
Pain Practis 
 
Publiceringsår
: 2015 
 
Land: 
Nederländerna 

Titel: 
The Relation 
Between 
Patients' NRS 
Pain Scores and 
Their Desire for 
Additional 
Opioids after 
Surgery. 
 
Syfte: 
Att mäta 
relationen 
mellan 
patientens NRS-
skattade 
smärtintensitet 
och hens 
önskan att få 
opioider 
administrerade 

Studiedesign: 
Prospektiv tvärsnittsstudie 
 
Datainsamlingsmetod: 
Morgonen efter operation skattade 
patienterna sin smärta med NRS och fick 
svara på om dom önskade mer opioider, 
om patienten redan fått opioider 
frågades ifall patienten skulle vilja få 
ytterligare. Om patienten inte ville ha 
opioider frågades varför och vid vilket 
NRS värde patienten tänkte sig skulle 
vilja få. Data om kön, ålder och typ av 
operation samlades samtidigt. 
 
Mätinstrument: 
Numeric Rating Scale 
 
Analys: 
SPSS 20.0 
 
Etik: 
Ja. studien var godkänd av etisk 
kommitté 

Urval: 
Tillfällighetsurval på 
1084 patienter 
planerade för kirurgi. 
 
Inklusionskriterier: 
Vuxna patienter 
planerade för kirurgi 
med generell eller lokal 
smärtlindring. 
 
Exklutionskriterier: 
patienter som fördes till 
intensivvårdsavdelning 
efter operation, 
patienter som varken 
talade engelska eller 
tyska, patienter som 
genomgått dagkirurgi, 
patienter som hann 
skrivas ut innan 
undersökningen gjordes 
 
Bortafall: 
300 patienter mötte 
inte 
inklusionskriterierna, 54 
avbröt studien på grund 
av sjukdom, förvirring 
eller sedering. 

Resultat: 
Av andelen patienter med 
NRS > 4 ville 73 % inte ha 
mer smärtlindring. 
 
Vanligaste anledningen (62 
%) till att inte vilja ha mer 
smärtlindring var att 
smärtan var tolererbar. 
 
Den siffran där flest 
patienter (medelvärde och 
median) som inte ville ha 
mer smärtlindring kunde 
tänka sig smärtlindring var 
NRS= 8. 

kvalitetsvärder
ing: 
84 %, grad 1, 
Hög kvalitet 
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Författare, 
Tidsskrift, 
Publiceringsår
, Land 

Titel, 
Syfte 

Metod: Studiedesign, Utfallsmått, 
Datainsamlingsmetod, 
Mätinstrument, Analys, Etik 

Urval: 
Inklusionskriteri
er, 
exklusionskriteri
er, bortfall. 

Resultat Författarnas 
kvalitetsvärder
ing 

Författare: 
van Dijk, J.F., 
Kappen, T.H., 
van Wijck, A.J., 
Kalkman, C.J. 
Schuurmans, 
M.J. 
 
Tidskrift: 
Journal of 
Clinical Nursing 
 
Publiceringsår
: 2012 
 
Land: 
Nederländerna 

Titel: 
The diagnostic 
value of the 
numeric pain 
rating scale in 
older 
postoperative 
patients 
 
Syfte: 
Att mäta det 
diagnostiska 
värdet av NRS 
genom att 
jämföra det 
med VRS hos 
äldre patienter 

Studiedesign: 
Retroperspektiv Tvärsnittsstudie 
 
Datainsamlingsmetod: 
2674 patienter skattades sin smärta med 
NRS och VRS dagen efter operationen. 
 
Mätinstrument: 
Numeric Rating Scale & Verbal Rating 
Scale 
 
Analys: 
För att studera förhållandet mellan NRS 
och VRS användes NRS-typvärdet i de 
olika VRS kategorierna. VRS- värdena 
delades upp i VRS < 3 (bearable pain) 
och VRS > 2 (Unbeareble pain) 
Grupperna 65-69 år och >75år delades 
upp i två subkategorier. 
Statistik analys: 
Spearman Rank, SPSS 15.0. 
 
Etik: 
Ja, Studien godkändes av etisk kommitté 

Urval: 
Tillfällighetsurval 
på 2536 patienter 
planerade för 
kirurgi 
 
Inklusionskriteri
er: 
Alla 65+, 
slutenvårdspatient
er som skulle 
genomgå planerad 
kirurgi. 
 
Exklusinskriterie
r: Patienter som 
placerades på 
intensivvårdsavdel
ning, patienter som 
inte pratade tyska, 
patienter för 
kognitivt 
påverkade eller 
med för dålig 
hörsel för att 
använda VRS och 
NRS 

Resultat: 
2536 patienter skattade sin 
smärta med NRS och VRS, 
Korrelationen mellan skalorna 
var signifikant (P<0,001). 
 
Sensisteten av NRS>3 som 
"unbearable" på VRS skalan var 
72 % med en specifitet på 97,2% 
Sensisteten av NRS>4 som 
"unbearable" på VRS skalan var 
83 % med en specifitet på 96,7% 
Sensisteten av NRS>5 som 
"unbearable" på VRS skalan var 
94 % med en specifitet på 85 %) 

kvalitetsvärder
ing: 
82 %, Grad 1, 
Hög Kvalitet 
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Titel: 
Postoperative 
pain assessment 
based on 
numeric ratings 
is not the same 
for patients and 
professionals: A 
cross-sectional 
study 
 
Syfte: 
Att utvärdera 
vilka värden på 
NRS som 
patienten 
respektive 
hälso- och 
sjukvårdsperson
alen ansåg 
överensstämma 
med värdena på 
VRS 
 

Studiedesign: 
Retroperspektiv tvärsnittsstudie. 
 
Datainsamling: 
Patienterna självskattade sin smärta 
med NRS och VRS 24 timmar efter 
operation. Insamlingen pågick under 
ett halvår. 
Hälso– och sjukvårdspersonalen angav 
vilka NRS värden som, enligt dom, 
samstämde med de olika VRS värdena 
genom en enkät. 
 
Mätinstrument: 
Numeric rating Scale, Verbal Rating 
Scale 
 
Analys: 
Spearman rank, Mann-Whitney test, X2 
test, SPSS 15.0. 
 
Etik: Ja, Studien godkändes av etisk 
kommitté 

Urval: 
Tillfällighetsurval på 
10424 patienter 
planerade för kirurgi 
 
303 hälso- och 
sjukvårdspersonal, 
ett strategiskt urval. 
 
Inklusionskriterier
: 
alla vuxna patienter 
som var inne för 
planerad kirurgi  
 
Exklusionskriterier
: patienter som 
flyttades direkt från 
intensivvårdsavdelni
ng, Patienter som 
behövde 
respiratorvård, 
patienter som 
genomgick kirurgi 
efter komplikationer 
från tidigare 
kirurgiskt ingrepp, 
patienter som inte 
förstod frågorna för 
studien, patienter 
inneliggande för 
dagkirurgi 

Resultat: 
4 till 6 på NRS var av det värde 
de flesta patienterna ansåg vara 
"painful but bearable", de flesta i 
hälso- och sjukvårdspersonalen 
höll med, förutom akutsmärt-
sjuksköterskor som skattade 
NRS>4 "unbearable" 
Användandet av gränsvärden för 
exempelvis administrering av 
läkemedel är problematiskt, 
användandet av gränsvärde 
NRS>4 som "unbearable" skulle 
innebära en 17 % 
överbehandling och 5 % 
underbehandling, gränsvärde 
NRS>3 skulle innebära 30 % 
överbehandling och 3 % 
underbehandling. 

Kvalitetsvärder
ing: 
82 %, Grad 1, 
Hög kvalitet 

 


