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Abstrakt                    

Syfte och mål: Syftet med litteraturstudien var att granska resultaten för validiteten och 

reliabiliteten av the Behavioral Pain Scale (BPS) och the Critical-Care Pain Observation Tool 

(CPOT) för bedömning av smärta inom intensivvård. 

Bakgrund: Verbala skattnings-skalor, som till exempel Visuell Analog Skala (VAS) och 

Numeric Rating Scale (NRS) används frekvent inom klinisk verksamhet för att bedöma 

smärta. Behovet av att också systematiskt observera personers beteendemönster i samband 

med smärtupplevelser har ökat, särskilt hos kritiskt sjuka patienter som inte kan uttrycka sig 

verbalt, exempelvis inom intensivvård. 

Design: En systematisk litteraturstudie med kvantitativ ansats genomfördes.  

Metod: Medicinska databaser, framförallt EBSCO, genomsöktes gällande studier som var 

publicerade mellan 2002-2012 där instrumenten, BPS och CPOT testats, i alla åldrar, inom 

intensivvård bland sederade och intuberade patienter för reliabilitet och validitet. Sex studier 

inkluderades av vilka en kvalitetsgranskning genomfördes och ett analysprotokoll med 

kriterier för reliabilitet och validitet tillämpades.  

Resultat: Validiteten och reliabiliteten av de båda instrumenten bedömdes vara medelhög till 

hög. Medelvärdet av studiernas resultat visar på att Interrater reliability är något mer 

samstämmigt i BPS än i jämförelse med CPOT och genomförbarheten gällande 

smärtbedömning, med hjälp av instrumenten, beskrevs vara god i klinisk praxis.  

Slutsats: De två smärtskattningstrumenten har i studierna visat sig vara tillförlitliga, vilket 

innebär att de utgör ett bra komplement till att observera patientens vitalparametrar med, för 

att bedöma smärta. 

Relevans för klinisk verksamhet: I klinisk verksamhet utgör en tillförlitlig smärtbedömning 

en grundläggande förutsättning för god smärtlindring. Det är en särskilt utmanande uppgift att 

tolka tecken på smärta hos personer som inte kan uttrycka sig verbalt, där 

intensivvårdssjuksköterskor har en avgörande roll. Som ett led i att kunskapsbasera vården 

utgör pålitliga instrument ett stöd för att förbättra omvårdnaden vid smärtlindring. 

Nyckelord: Smärta, skalor, intuberad, instrument, bedömning, smärtbedömning och 

intensivvård. 

 

(Strukturen på examensarbetet är justerat efter instruktioner från ”The Journal of Clinical Nursing”, en tänkbar 

tidsskrift för publikation) 

 



 

 

Abstract   

Aims and objectives: The purpose of this study was to examine the results of the validity and 

reliability of the Behavioral Pain Scale (BPS) and the Critical-Care Pain Observation Tool 

(CPOT) for assessment of pain in intensive care. 

Background: Verbal estimation scales, like the Visual Analogue Scale (VAS) and the 

Numeric Rating Scale (NRS) is frequently used in clinical practice to assess pain. The need to 

observe people's behavior, especially in critically ill patients who cannot express themselves 

verbally, has increased. 

Design: A systematic literature review with a quantitative approach. 

Methods: Medical databases were searched with the following inclusion criteria: "published 

between the years 2002-2012," "Free full text" and "humans." The participants were in the 

age: 0-100 years, sedated, intubated and had been admitted to an intensive care unit. The 

instruments were also tested for validity and reliability. Six studies were included which 

described the instruments, BPS and CPOT. An analyze protocol were developed in order to 

examine the results of the instruments validity and reliability. 

Results: The validity and reliability of the two instruments was considered medium to high. 

Mean results of the studies shows that Interrater reliability is more coherent in BPS with a 

higher consistency compared with CPOT. The feasibility regarding pain assessment was 

described as good in clinical practice. 

Conclusion: The two instruments proved to be reliable, which means they are a safe 

complement, to observing the patient's vital parameters to assess pain. 

Relevance to clinical practise: Critical care nurses have a crucial role in pain assessment and 

it’s a challenging task to interpret the signs of pain in patients who are unable to express 

themselves verbally. As part of the evidence-care, the instruments are an important support to 

improve care, for pain relief. 

Keywords: Pain, scales, intubated, instruments, assessment, pain assessment and intensive 

care.    

 
(This review is written with guidelines from the “Journal of Clinical Nursing”, a potential journal for 

publishing.) 
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Inledning 

 

En svårt sjuk person som vårdas på en intensivvårdsavdelning kan ha svårigheter att uttrycka 

smärta verbalt. Detta kan bero på sjukdomstillståndet i sig eller att patienten är intuberad och 

sederad. Intensivvårdssjuksköterskan har en betydelsefull roll i att tolka och bedöma smärta 

för att kunna utföra en säker och personcentrerad vård som utgår från ett evidensbaserat 

förhållningssätt. Polit, Beck, & Hungler (2001) belyser meningen med evidensbaserad vård 

som att sjuksköterskan ständigt ska arbeta mot en utveckling inom sin profession. Det är inte 

bara av stor vikt att tillämpa evidensbaserad vård för att förnya den kliniska kunskapen och 

professionaliteten mot patienter för god omvårdnad, utan även för att stärka och uppfylla 

förväntningarna, samt att förstärka sjuksköterskeyrket som en egen profession. 

 

För att kunna bedriva en säker, patientcentrerad intensivvård är det betydelsefullt att 

intensivvårdssjuksköterskan kan bedöma tidiga tecken på smärta hos svårt sjuka patienter 

inom intensivvård, men även att personen har god kunskap om hur smärta definieras och vilka 

konsekvenser det kan få för patienten av obehandlad och icke- observerad smärta. Det kan 

likaså vara av stor vikt att ha kunskap om hur en svårt sjuk patient kan uppleva att ha smärtor 

och som samtidigt inte har möjlighet att uttrycka detta verbalt. För att bedöma tecken på 

smärta hos svårt sjuka patienter inom intensivvård finns flera mätinstrument att tillgå.  

 

Bakgrund 

Smärta 

Turk och Melzack (2011) skriver i sin inledning om hur International Association for the 

Study of Pain (IASP) definierar smärta: "En obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse 

förenad med vävnadsskada eller hotande vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan 

skada. Oförmåga att kommunicera utesluter inte att personen känner smärta eller kan vara i 

behov av adekvat smärtlindring. Smärta är alltid subjektiv. Varje individ lär sig betydelsen av 

ordet genom egna erfarenheter av vävnadsskada tidigt i livet". Ett viktigt tillägg som finns 

beskrivet i definitionen är just att man kan uppleva smärta även om man inte tydligt kan 

förmedla det man känner (IASP).  
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Enligt Toda (2007) utgör nociceptiv, neuropatisk och psykogen smärta basen av 

smärtetiologin. Nociceptiv smärta och neuropatisk smärta går ofta under samlingsnamnet 

”somatisk smärta”. IASP definierar neurogen smärta som initierad eller orsakad av sjukdom, 

trauma, dysfunktion eller en övergående störning i det perifera eller centrala nervsystemet. 

Vidare beskrivs kronisk smärta som neurogen smärta orsakad av primärt trauma eller 

dysfunktion i nervsystemet, vilket är anledningen till att neurogen smärta inkluderar 

neuropatisk smärta. Neurogen och psykogen smärta är ofta diagnostiserat utifrån symtom och 

tecken. Om det inte förekommer objektiva tecken på smärta klassas den ofta som psykogen 

och objektiva tecken på smärta klassas som neurogena. I början av behandlingsstrategin, 

utifrån klinisk praxis, är det inte högsta prioritet att skilja på neurogen och psykogen smärta, i 

det skedet prioriteras att minska smärtsymtomen initialt (Toda, 2007). McCaffery och Bibe 

(2008) beskriver att nociceptionen utlöser primärt en smärttransmission i nervsystemet med 

symtom som bland annat oro. På grund av sympatikusaktivering kan beteendemässiga och 

fysiologiska förändringar uppstå. Dessa kan vara ökad puls, förhöjt blodtryck, snabbare 

respiration, svettning, blekhet, muntorrhet, dilatation av pupiller, illamående och/eller 

kräkningar samt motoriska reflexer som gör att personen rör sig bort från det stimuli som 

vållar skadan. Beteendeförändringar kan vara spända muskler, jämrande, rynkad panna, 

stönande eller om de har svårt att koppla av och sova (McCaffery & Bibe, 2008). 

Konsekvenser av obehandlad smärta  

Akut smärta är en av de största anledningarna till att människor söker hjälp inom akutvård 

(Bossart, Fosnocht, & Swanson, 2007). Om smärta inte uppmärksammas eller lindras 

effektivt kan tillfrisknandet fördröjas och leda till såväl fysiologiska som psykologiska 

förändringar och även beteendeförändringar tillsammans med sömnstörningar kan tillkomma 

(Vazquez et al., 2011). Att smärtlindra en patient inom intensivvård är nödvändigt för att 

undvika smärta vid mobilisering, omläggningar och sugning av luftvägarna (Larsson & 

Rubertsson, 2005). Smärta kan orsaka takykardi, blodtrycksstegring, ökat syrgasbehov och 

sämre förmåga att kunna hosta (Lindberg & Engström, 2010). Gonce-Morton och Fontaine 

(2009) skriver att obehandlad smärta kan leda till förändringar i hjärt-kärlsystemet, som 

hjärtarytmier, myokardischemi och ökad risk för hjärtinfarkt. Även lungfunktionen kan bli 

nedsatt, följaktligen är det Funktionell Residual Kapacitet (FRC) och Peak Expiratory Flow 

(PEF), under utandning som påverkas. Rose et al. (2011) anger att smärta kan förorsaka 
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atelektaser på grund av minskade rörelser i diafragman och bröstväggen, som därmed kan 

leda till respirationssvikt, förlängd ventilatorbehandling och längre vårdtid. 

Lindberg och Engström (2010) beskriver fler allvarliga risker av obehandlad akut smärta, som 

gastrointestinala symtom med illamående och kräkningar. Smärtan kan även hindra 

mobilisering, därmed kan risken öka för att drabbas av tromboser i underbenen. Rose et al. 

(2011) anger att obehandlad smärta kan leda till psykologiska förändringar som ångest, 

depression och post-traumatisk stress syndrom. Akut smärta kan utvecklas till kronisk smärta 

som en följd av patologiska förändringar med perifer och central sensibilisering. Lindberg och 

Engström (2010) menar att otillräcklig smärtbehandling av akut smärta kan leda till att 

smärtan kvarstår även efter att skadan eller såret har läkt. Detta kan därmed leda till kroniska 

smärtor.  

Patienters upplevelser av smärta  

Enligt Gonce-Morton och Fontaine (2009) är smärta ett mycket sammansatt fenomen. 

Smärtupplevelsen påverkas av en rad faktorer i och kring den drabbade personen, faktorer 

som antingen kan förvärra eller reducera smärtupplevelsen. Endast den som själv upplever 

smärta kan veta hur den känns, hur stark och ihållande den är. Den som uppfattar smärta är 

ensam med sin upplevelse, även om denne försöker förmedla detta till någon annan. Om 

sjuksköterskan inte uppfattar patientens beskrivning av smärtan som trovärdig kan 

upplevelsen av ensamhet förstärkas. Patienten kan då även uppleva känslor av hjälplöshet och 

att vara övergiven (Gonce-Morton & Fontaine, 2009). Smärta är ett omfattande begrepp som 

kan tolkas utifrån många perspektiv. Det är en subjektiv upplevelse som påverkas av 

psykologiska och sociala faktorer i livet, såsom tidigare smärterfarenheter, kulturell inlärning, 

oro och depression. Det är en anledning till att det finns ett obetydligt antal av 

patientredovisade smärtintensitetsskalor (Bossart et al., 2007).  

 

Samuelsson, Lundberg, & Fridlund (2007) visar i en prospektiv studie att 

intensivvårdspatienternas upplevelser varierade, dock upplevde många av dem mest obehag 

från att ha smärtor eller från att vara intuberad. Att inte kunna kommunicera och uttrycka sina 

behov upplevdes av många som speciellt frustrerande.  Även Khalaila et al. (2011) skriver om 

intensivvårdspatienters upplevelser, att det kunde uppstå rädslor för att kvävas av 
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endotrachealtuben och att den försämrade sömnen eller försvårade sväljning. Å andra sidan 

belyser Patak, Gawlinski, Fung, Doering, & Berg (2004) sjuksköterskans betydelse för 

patienten som är intuberad. Det kan vara ångestbefriande att sjuksköterskan bemöter 

patienterna med ett vänligt sätt, att de är närvarande, tillgängliga och förstående. Även att visa 

tålamod samt att muntligt bekräfta procedurer som utförs och att ge betydelsefull information, 

kan för många patienter bidra till känslor av trygghet, säkerhet och intensivvårdsvistelsen kan 

därmed upplevas som positiv.  

 

Gran, Festvåg, & Landmark (2010) har i en norsk studie undersökt hur kronisk smärta 

påverkar personer i sitt dagliga liv. Patienterna beskrev smärtan som ett personligt nederlag av 

att inte kunna vara eller ses som en hel person. Uttryck för ensamhet, sårbarhet, rädsla, 

hjälplöshet, hopplöshet och en känsla av att ha förlorat något som till exempel saknaden av 

sitt tidigare friska liv, samt vänner och familj, återkom bland personerna i studien (Gran et al., 

2010).  

 

Klinisk bedömning av smärta   

Smärtskalor som används bland personer som kan uttrycka sig verbalt är bland annat the 

visual analogue scale (VAS), numeric rating scale (NRS) och verbal rating scale (VRS) som 

är de tre vanligaste och mest använda skalorna för att mäta smärtintensiteten hos patienter 

som kan kommunicera. Bild och ansikts-skalor blev utformade i första hand för personer som 

hade kognitiva problem eller språksvårigheter (Turk & Melzack, 2011).  

Att kunna mäta smärta är av betydelse, framförallt av fyra orsaker 

1.  bedöma smärtans intensitet, kvalitet och varaktighet 

2.  vara ett underlag/stöd för diagnostik 

3.  kunna underlätta valet av behandling 

4.  kunna utvärdera den faktiska effekten av olika behandlingar 

Smärtuttryck hos patienter som inte kan kommunicera verbalt, visas istället med 

ansiktsuttryck och andra beteendeförändringar som tecken på smärta. Sådana uttryck kan ge 

en större tillförlitlighet för betraktaren i motsats till patienter som kan ge uttryck för smärta i 

ord, då detta är mer subjektivt (Turk & Melzack, 2011). Akut smärta är en individuell 
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upplevelse och när patienten ger uttryck för smärtan verbalt, blir det enklare för 

sjuksköterskan att göra en mer korrekt bedömning av patientens smärta (Chapman, Fosnocht, 

& Donaldson, 2012).  

 

Generella smärtskalor 

Face, Legs, Activity, Cry and Consolability (FLACC) är en beteendeskala som bland annat 

kan bedöma postoperativ smärta hos små barn (Babl et al., 2009). Voepel-Lewis, Zanotti, 

Dammeyer, & Merkel (2010) menar i en studie att FLACC även kan användas bland äldre 

med kognitiva funktionsnedsättningar och hos svårt sjuka vuxna personer. Den används bland 

annat i USA och är översatt till många olika språk. Det är ett instrument som kan vara enkel 

att applicera på en intensivvårdsavdelning.  

 

Cade (2008) beskriver att Non Verbal Pain Scale (NVPS) utvecklades av Odhner et al. år 

2003 och baserades på FLACC som ursprungligen var designat för att tillämpas bland barn. I 

instrumentet NVPS ingår tre beteende-delar som består av ”ansikte”, ”aktivetet/rörelse” och 

”avvärjande”. Det ingår även två fysiska delar som är bedömning av vitala tecken och fysiska 

indikatorer som hudfärg, temperatur, perspiration och förändring av pupill-storleken. 

Sjuksköterskor som deltog i studien upplevde efter implementeringen av NVPS att 

instrumentet var ett stort stöd i smärtbedömningen av deras patienter. (Topolovec-Vranic et 

al., 2010).  

 

”The Numeric Rating Scale” (NRS) kan användas till att mäta postoperativ smärta. Patienten 

får ange sin smärta på en skala av 0-10, där 0 är ingen smärta och 10 är värsta tänkbara 

smärta. Skalan kan användas för att bedöma vilka patienter som har mild smärta, medel eller 

svår smärta (Gerbershagen, Rothaug, Kalkman, & Meissner, 2011). Checklist of Nonverbal 

Pain Behaviours (CNPI) har använts som smärtskala vid bedömning av smärta hos personer 

med demenssjukdom. CNPI har blivit utvecklad med The Behaviour Pain Scale som grund. 

CNPI har tidigare tillämpats vid bedömning av smärta bland äldre personer som var inlagda 

på sjukhus samt på sjukhem för att bedöma långvarig smärta (Ersek, Herr, Neradilek-Blezej, 

Buck, & Black, 2010).  
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Pain assessment algorithm   

Blenkharn, Faughnan, & Morgan (2002) beskriver att flertalet av de svårt sjuka patienterna 

som vårdas på intensivvårdsavdelning kan uppfatta smärta som stor stress. Likväl är inte alltid 

smärtproblematiken prioriterad i den ibland ansträngda intensivvårdsmiljön. Rose et al. 

(2011) beskriver att en tung arbetsbörda för sjuksköterskor skulle kunna försämra deras 

förmåga till relevant smärtbedömning. Blenkharn et al. (2002) beskriver vidare att 

smärtskalor av olika slag kan vara ett effektivt hjälpmedel i sjuksköterskans åtgärder för att 

minska smärta. Genom att använda smärtskalor går det att tolka beteendemässiga och 

psykologiska faktorer för att kunna bedöma och behandla smärta hos sederade patienter. Pain 

assessment algorithm utvecklades av Blenkharn et al. (2002) för att tillämpas på medvetslösa 

patienter inom intensivvård. Här ingår såväl fysiologiska värden som beteendemönster och 

täcker därför det mesta i smärtbeteende-mönstret (Figur 1). Denna mall är en guide för 

bedömning av smärta och av medvetandegraden hos patienten, och fungerar som en 

utvärdering av smärtlindrings-behovet. Poängen, utefter patientens tillstånd, anger förslag på 

tillvägagångssätt för bedömning av smärtlindring och utvärdering samt när ny bedömning ska 

göras (Blenkharn et al., 2002).  

    



7 

 

Figur 1. Smärtbedömningsmall enligt Blenkharn et al., (2002).  
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År 1992 publicerade the Agency for Health Care Policy and Research (AHCPR) kliniska 

riktlinjer för smärthantering hos patienter som inte kan uttrycka sig verbalt. Då valde man att 

studera Behaviour Pain Scale (BPS) (Tabell 1) och Critical Care Pain Observation Tool 

(CPOT) (Tabell 2) eftersom dessa instrument var de som var mest beforskade vid tillfället. I 

studien framgick bland annat att den mest smärtsamma omvårdnadsproceduren hos patienter 

som var intuberade var lägesändring och vändning. Detta fick man bekräftat, förutom 

observation med hjälp av CPOT, genom intervjuer hos vuxna patienter som varit intuberade 

och senare utskrivna från intensivvårdsavdelningen (Vazquez et al., 2011).  

 

The Behavior Pain Scale 

 

 

* 1 poäng (lägst per beteendemönster) och 3 poäng (lägst totalt) visar på att patienten är avslappnad och fri från smärta och 

12 poäng (maxpoäng totalt) visar på hög smärta (Young et al., 2005). 

 

I en studie av Aissaoui, Zeggwagh, Zekraoui, Abidi, & Abouqal (2005), har man utvärderat  

BPS hos sederade, intuberade och svårt sjuka patienter. Där framkom en tydlig ökning av  

poäng-skalan vid mer smärtsamma procedurer, som sugning i luftvägar och inläggning av 

perifer venkateter. Smärtan var framför allt av nociceptiv karaktär som visade att BPS hade 

goda egenskaper när den tillämpades på svårt sjuka patienter. I en annan studie, av Young, 

Siffleet, Nikoletti, & Shaw (2006) ville man värdera smärt-bedömning med BPS hos kritiskt 

sjuka patienter, eftersom risken finns att deras smärta är ”underbehandlad” och 

”underskattad”. Chanques et al. (2009) har konstruerat och validerat nya smärt-instrument 

Tabell 1. Beskrivning av BPS och dess graderingsskala *  
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med inriktning mot icke intuberade intensivvårdspatienter som inte kan uttrycka smärta 

verbalt Behavioural Pain Scale-Non Intubated (”BPS-NI”) (Bilaga 1). Den vanligaste 

smärtskattningen erhölls verbalt i kombination med bedömning av ansiktsuttryck och spända 

muskler i extremiteterna. Verbala uttryck beskrevs som gäspning, skrik och muntlig protest. 

En verbal BPS-skala utformades och kombinerades med andra beteendeskalor där tre stycken 

beteendemönster utvärderades; ansiktsuttryck, rörelse av övre extremiteter och funktion och 

samspel med ventilatorn Proceduren att mäta smärta med BPS tog 2-5 min (Chanques et al., 

2009).   

 

The Critital-Care Pain Observation Tool    

Gélinas, Arbour, Michaud, Vaillant, & Desjardins (2011) beskriver att CPOT (Tabell 2) är en 

av de få beteendeskalorna som har utvecklats och utvärderats med syfte att uppmärksamma 

smärta hos sederade, icke-kommunicerbara och svårt sjuka patienter.  

Nürnberg-Damström, Saboonchi, Sackey, & Björling (2011) uttrycker att CPOT ansågs 

överlag som trovärdigt och lätt att hantera för vårdpersonalen, dessutom har en svensk version 

av instrumentet testats i en egen studie med gott resultat. Författarna ville utvärdera denna 

beteende-skala i en svensk version, samt granska validiteten vid nociceptiv (NP) och ”non-

nociceptiva” (NNP) procedurer vid användandet av CPOT (Bilaga 1). Exempel på NNP 

kunde vara övre tvätt med varm tvättlapp och NP kunde vara lägesändring av patienten. 

Högre CPOT-poäng kunde noteras hos intuberade och vakna patienter under vändning än vid 

vila (Nürnberg-Damström et al., 2011).   
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* 0 poäng (lägst per beteendemönster) visar att patienten är avslappnad och smärtfri och 8 (=maxpoäng) indikerar hög smärta 

(Gelinas, Fillion, Puntillo, Viens, & Fortier 2006). 

Tabell 2. Beskrivning av CPOT och dess graderingsskala*  
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Validitet och reliabilitet i smärtskattnings-instrumenten 

Forsberg och Wengström (2008) beskriver att reliabiliteten uttrycks som graden av 

överensstämmelse mellan olika mätningar, hög reliabilitet tyder på hög mätsäkerhet och 

validiteten är av vikt för att bedöma rimligheten i ett instruments förmåga att mäta det som är 

avsett att mätas. Validitet innebär frånvaro av systematiska mätfel och den enklaste formen av 

validitet är att bedöma om mätinstrumentet verkar ha ett rimligt innehåll. Studier som 

diskuterar validiteten ska därför väljas i första hand och validiteten är sällan bevisad eller 

verifierad, utan är mer eller mindre god eller understöds av data i högre eller lägre grad 

(Forsberg & Wengström, 2008). Helgesson (2006) anger att, för att instrumenten ska vara 

valida måste resultaten bygga på det som är verkligt och relevant, inte på undermåliga data 

eller felaktiga tolkningar. Reliabilitet innebär tillförlitlighet i mätningen och med det menas 

att ett resultat inte ska ha uppnåtts av en tillfällighet. Upprepade försök ska generera i 

likartade resultat. Det ska även visa vilka metoder som använts för datainsamlingen och 

dessutom mätinstrumentens pålitlighet (Helgesson, 2006). Önskvärt är att mätningarna har en 

hög reliabilitet, det vill säga att slumpvariationerna är små och att det som ska mätas är mätt. 

De parametrar som beskriver variabeln ska vara relevanta och ha lämpliga mått på den 

undersökta egenskapen (Dahmström, 2011).  

 

Sjuksköterskors bedömning av smärta  

Sjuksköterskans roll och ansvar i smärthantering är framförallt bedömning av smärta samt 

administrering av smärtstillande läkemedel (Subramanian, Allcock, James, & Lathlean, 

2011). En essentiell del i smärtbedömningen är att sjuksköterskan har omfattande kunskap 

och erfarenhet inom området, samt att de har en god förståelse för vad deras yrkesroll innebär. 

Rose et al. (2011) skriver att om sjuksköterskor har liten trovärdighet för diverse 

smärtbedömningsinstrument, kan det leda till en mindre användning av dem i den kliniska 

verksamheten. En annan brist kan vara att sjuksköterskan inte känner igen tecken som 

avspeglar smärta, exempelvis agitation, förvirring och ångest. Subramanian et al.(2011) 

skriver vidare om att en stor del, av sjuksköterskorna i studien, anser att vidareutbildning i att 

bedöma smärta kan leda till att de känner sig tryggare i omvårdnaden av patienten. Utbildning 

i smärtbedömning kan skapa större medvetenhet och kan även uppmuntra sjuksköterskor att 

vara mer involverade i kliniska beslut som rör smärtbehandling.  
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Rose et al. (2011) anger att det finns några beteendemönster som av sjuksköterskor anses vara 

tecken på smärta, såsom grimaser, diverse läten samt darrningar. Många sjuksköterskor menar 

att smärtbehandling är viktig inför procedurer som kan framkalla smärta, till exempel 

vändning i säng, sugning i endotrachealtub, sårvård samt borttagning av drän. Det är flera 

omständigheter som kan försvåra sjuksköterskors smärtbedömning av intensivvårdspatienter 

som till exempel försämrad kommunikation på grund av förändrad medvetandenivå och att 

patienten är intuberad (Rose et al., 2011). I ytterligare en studie av Rose et al.(2012) har 

jämförelser gjorts mellan beteendeskalor och verbala skalor. Sjuksköterskorna som deltog i 

studien ansåg att bedömning och dokumentation av smärta är lika viktigt för både patienter 

som kan beskriva sin smärta verbalt och de som inte kan kommunicera. De uppgav däremot 

att det var mindre sannolikt att de använde sig av smärtbedömnings-instrument i jämförelse 

med en verbal självskattningsskala. Subramanian et al.(2011) kom fram till att många av 

sjuksköterskorna, i studien, efterfrågade en guide som skulle kunna vara ett betydelsefullt 

hjälpmedel för smärtbedömning. 

 

Keane et al. (2012) beskriver att kritiskt sjuka patienter kan ofta inte förmedla sin smärta 

verbalt på grund av mekanisk ventilation, lugnande mediciner och förändringar i 

medvetandegrad. Oförmågan att förmedla smärta är ett stort hinder för adekvat smärt-

bedömning och behandling. Data tyder på att vissa observerbara beteenden kan vara giltiga 

indikatorer som tecken på smärta, smärtintensitet och orsaken till smärtan. Payen, Bosson, 

Chanques, Mantz, & Labarere (2009) beskriver att en adekvat smärtbedömning av patienten 

gav kortare ventilator-behandling (8 vs.11 dagar) och en kortare vistelse (13 vs.18 dagar) 

inom intensivvården.  

 

Blenkharn et al. (2002) skriver att genom ett systematiskt använde av smärtskalor underlättas 

bedömningen av de svårt sjuka patienternas beteendemässiga och psykologiska uttryck för 

smärta. Detta är speciellt betydelsefullt för att kunna tolka och behandla smärta på ett 

tillförlitligt sätt bland sederade patienter (Blenkharn et al., 2002). De vanligaste instrumenten 

för bedömning av smärta, hos icke-kommunicerbara patienter, var i en studie the Behavioral 

Pain Scale och the Critical-Care Pain Observation Tool. Det förekom en klar insikt bland 

sjuksköterskor att det fanns ett behov att utforma kliniska riktlinjer för användandet av 

instrumentet, eftersom att det brukades mer än 50 % av tiden, samt att det fanns ett tydligt 
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behov av utbildning gällande smärta och behandling (Rose et al., 2012). I sökningarna har det 

emellertid inte funnits någon vetenskaplig sammanställning om tillförlitligheten i dessa 

instrument som mäter smärta.  

 

Syfte  

Syftet med litteraturstudien var att granska resultaten för validiteten och reliabiliteten av the 

Behavioral Pain Scale och the Critical-Care Pain Observation Tool för bedömning av smärta 

inom intensivvård.  

 

Metod 

En litteraturstudie utgår från en tydligt formulerad frågeställning eller problemformulering 

som besvaras genom ett systematiskt arbetssätt och där forskaren söker upp relevanta artiklar 

inom området och granskar dessa med avseende på kvalitet och grad av vetenskapligt stöd. 

Enligt Polit och Beck (2008) bygger en litteratursökning på vetenskapliga studier där tidigare 

forskning har undersökts och sammanställts. 

 

Sökmetod  

En systematisk sökning gjordes med hjälp av databaserna PubMed, CINAHL, Swedmed och 

EBSCO (internet, via bibliotekskatalogen och olika databaser) (jmf. Nyberg & Tidström, 

2012). Sökmetoden och systematiken inspirerades av Polit och Beck (2004), redovisas i 

(Figur 2).  
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För att få fram studier som prövat reliabilitet och validitet i BPS och CPOT användes följande 

sökord; Behavioral Pain Scale, Critical Care Pain Observation tool, instrument, pain-

assessment tools, behavior and intensive care, intubated, sedated, non-verbal, critical care och 

pain-observation i olika kombinationer (Bilaga 2). I första hand användes de medicinska 

databaserna PubMed, CINAHL och Swemed, i efterhand upptäcktes att de flesta studier som 

hittats i tidigare nämnda databaser även fanns att tillgå i EBSCO och därför användes den.  

 

Inklusionskriterier och urval  

Inklusionskriterierna som användes i sökningarna var: ”publicerade mellan år 2002-2012”, 

studierna skulle finnas tillgängliga som ”Free full text” vid Umeå universitet och ”humans”. 

Deltagarna i studierna skulle ha en ålder mellan 0-100 år, vara sederade, intuberade och 

vårdats på en intensivvårdsavdelning. Studierna skulle också testat BPS och CPOT med 

1. Identifiera 

nyckelord och 

begrepp som det 

ska göras 

sökningar på.  

2. Hitta potentiella 

referenser/källor via 

manuella och/ eller 

elektroniska sökningar 

3. Inhämta 

primära källor 

från dessa 

referenser 

4a. Filtrera referenser 

och källor utefter 

lämplighet och relevans  

4b. Sålla bort irrelevanta och 

opassande referenser 

5a. Granska relevant material 

och föra anteckningar 

5c. Organisera 

källor/referenser 

5b. Urskilja nya 

källor/referenser 

6. Integrera material av 

de två instrumenten 

7. Sammanställa, 

granska och analysera  

Figur 2. Flödesmall för sökmetod enligt Polit och Beck, (2004).  

I steg 1 identifierades lämpliga nyckelord och begrepp som senare användes i sökprocessen. Därefter gjordes en 

sökning efter referenser och källor i steg 2. Utifrån dessa inhämtades primära källor i steg 3. I steg 4a filtrerades dessa 

utefter lämplighet och betydelse för att i steg 4b sålla bort material som inte var relevant. I steg 5 a granskades 

materialet och i steg 5b urskiljdes nya källor och referenser. Senare organiserades källor och referenser i steg 5 c och 

därefter i steg 6 integrerades materialet av de två instrumenten. I steg 7 sammanställdes och granskades dessa.  
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avseende på validitet och reliabilitet. Urvalet gjordes i flera steg. En första sökning av tidigare 

nämnda sökord gav följande träffar (Bilaga 2). Vidare gjordes tre urval. Första urvalet innebar 

att granska studiernas titlar. För de titlar som föreföll relevanta granskades abstrakt i urval två. 

Slutligt urval innebar att granska studiens resultat för att endast inkludera studier där 

instrumentens validitet och reliabilitet fanns testade. Detta innebar att slutligen inkluderades 

sex studier (Bilaga 3) som innefattade smärtbedömningsinstrumenten BPS och CPOT. Under 

hela processen har de två författarna tillsammans diskuterat urvalet. 

  

Behavior Pain Scale (BPS)  

BPS är utformat för att observera beteendemönster av ansiktsuttryck, rörelsemönster i övre 

extremiteterna och hur väl patienten accepterar ventilatorn (Young et al., 2005). Graderingen 

är från 1 till 4 inom varje kategori, där 3 poäng (lägsta totalpoäng) motsvarar en avslappnad 

och smärtfri patient och 12 poäng är maxpoäng som indikerar på svår smärta. Instrumentet 

anses vara ett stabilt och pålitligt hjälpmedel när det gäller bedömning av smärta hos svårt 

sjuka patienter (Young et al., 2005).  

 

Critical-Care Pain Observation Tool (CPOT)  

CPOT’s kategorier utgörs av ansiktsuttryck, kroppsrörelser, muskelspänning, 

ventilatorsynkronisering eller verbal skattning om patienten är extuberad (Gélinas et al., 

2006). Graderingen är från 0 till 2 inom varje kategori där 0 visar på att patienten är smärtfri 

och 8 poäng som max där svår smärta föreligger. CPOT ansågs vara ett bra hjälpmedel för att 

bedöma effekten av olika åtgärder gällande smärthantering (Gélinas et al., 2006).  

 

Analys   

Kvalitetsbedömning  

I analysen första steg granskades de sex studierna med avseende på studiernas kvalitet. 

Kvalitetsbedömningen gjordes utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2011) som beskriver 

att frågeformuleringen i studien bör sammanställas till ett granskningsprotokoll som 

forskargruppen kan arbeta efter där kvalitetsnivån på studien kan granskas (Bilaga 3). 

Sammanfattningsvis har författarna bedömt kvalitén av studierna i en skala från låg, medel till 

hög. De inkluderade studierna hade klara etiska resonemang och tydliga inklusionskriterier.  
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Bedömning av validitet och reliabilitet  

 

Streiner och Norman (2003) beskriver att validiteten kan, bland annat, testas utifrån Criterion 

validity som bekräftar hur ett instrument mäter samma sak som ett annat instrument, vilket 

anses vara det säkraste sättet att mäta validitet på. För värdering av reliabiliteten kan Intra-

rater reliability användas, vilken åskådliggör graden av variation från ett bedömningstillfälle 

till ett annat och Interrater reliability bedömer utefter vilken grad flera bedömares mätningar 

av samma variabel överensstämmer, den reflekterar stabiliteten av testet genom att man får 

samma resultat vid ett annat tillfälle. Intraclass Correlation Coefficient (ICC) är den 

analysmetod som oftast används vid denna bedömning, när data finns att tillgå på intervall 

eller kvotskalenivå, detsamma gäller Internal consistency som är en indikation på hur 

kategorierna i en skala hänger ihop. Kappa-statistik kan användas för att analysera 

överensstämmelse mellan två eller flera bedömare vid samma tillfälle (Streiner & Norman, 

2003). ”Golden Standard” är ett utgångsmått för jämförelse gällande vilken korrelation 

instrumenten har till ett annat värde, till exempel medelartärtrycket (MAP).  

 

Fortsatt genomfördes granskning av de två instrumenten, i respektive studie, för validitet och 

reliabilitet. Analysen genomfördes där de sex studierna granskades utifrån kriterierna; 

statistikmetod, patientgrupp, antalet medverkande, Criterion validity, Construct validity 

differentiation, Inter-rater reliability, Internal consistency och genomförbarhet, se översikt av 

analysschema (Tabell 3). Kriterierna valdes ut efter granskning av artiklarna där 

redovisningen av resultaten dominerades av ovan nämnda kriterier. Analysen av de två 

instrumentens genomförbarhet grundas på den beskrivning som de olika studierna gjort 

gällande tillämpning i klinisk praxis. Hur lätthanterliga de är och vilka patientkategorier som 

instrumenten kan tillämpas på.   
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*
 
1. 0,21-0,40 = ”fair”, 0,41-0,60 = ”moderate”, 0,61-0,81 = ”substantial”, > 0,81 = ”almost perfect”,  

* 2. 0,40 - 0,59 = “moderate” (Gélinas et al., 2006).      

 

 

Kriterier för analys 

Critical-care Pain Observation Tool 

CPOT 

1.(Nürnberg-Damström et al., 2011) 

2.(Gélinas et al., 2006) 

3.(Keane, 2012)  

The Behavioral Pain Scale 

BPS 

1.(Chanques et al., 2009) 

2.(Aissaoui et al., 2005) 

3.(Young et al., 2005) 

Statistikmetod  
 

Kappa * 
1 

1 .ICC  

2. Weighted kappa coefficient  

3. Weighted kappa coefficient 

1.Cronbach’s alpha coefficient, Kappa  

2.Cronbach’s alpha coefficient , ICC 

3.Chronbach’s alpha, ICC 

 Patientgrupp 

  

1. Medvetslösa och vakna patienter 

2 .Intuberad, sederad, vaken patient 

3. Öppen hjärtkirurgi-postoperativ bedömning av 

smärta 

1 .Intuberad och icke-intuberade patienter som inte 

hade möjlighet till verbal förmedling av smärta 

2. Kritiskt sjuka och intuberade patienter 

3 .Kritiskt sjuka patienter , sederade och medvetslösa 

Antalet medverkande:  

  

1. 40 (med 240 smärt- utvärderingar) 

2 .105 (post.op patienter) 

3. 21 

1.30 med 120 utvärderingar 

2.30 med 360 observationer 

3.44 

Användbarhets-

kriterier; 

(Criterion validity) * 
2 

 

Korrelerar till Golden 

Standard 

 

1. CPOT vs. MAP, HF, RR -> korrelerar till 

MAP: ρ= 0,32 - 0,45 

2. ” golden standard”: patientens 

självrapportering ex nickningar på ja och nej-

frågor. 0,40 - 0,59 (Spearman Correlations) 

3. CPOT vs. Patientens självrapportering 0,26 

1. r = 0,70  

2. ρ=0,84 (korrelerar med MAP) 

3. ingen uppgift  

Variation i 

smärtbedömning; 

Construct validity 

diffrentiation 

  

1. högre poäng erhölls vid nociceptiva 

procedurer jämfört med non-nociceptiva 

procedurer 

2.klart högre poäng vid omvårdnads- procedurer 

som t ex vändning än i vila 

1. Inga större variationer mellan 

sjuksköterskans och smärtläkarens poäng 

2. Poängen blev märkbart högre vid 

smärtsamma procedurer än i vila 

3. färre variationer i bedömning när det var låg 

smärta och större varianser vid hög smärta 

Internal Consistency 
Värde  >0,7 är 
tillfredsställande 
(Chronbach α) 

1. 0,31-0,81 (stor variation) 

2. ingen uppgift! 

3. ingen uppgift! 

1. 0,79 

2. 0,72 

3. 0,64 (= moderat till god reliabilitet) 

Resultat av flera 

bedömningar; 

Inter-rater reliability 
Mäts från 0-1,0 (ICC) ett 
värde >0,8 är till belåtenhet   

1. ICC=0,84 

2 0,52-0,88 (moderat till hög) 

3. 0,34-1,0 

1.0,89 (weighted kappa koefficient) 

2.ICC=0,95;   

3. 0,82= 82% (=good agreement) 

Variationer i resultatet; 

Intra-rater reliability 
 

1.Vissa variationer beroende på bedömnings-

tillfället 

2. ingen uppgift 

3. ingen uppgift 

1. 82-91% (=good agreement) 

2.95% confidence interval (CI) 

3. ingen uppgift 

Genomförbarhet 

  

1.Utvärderas som ett användbart instrument för 

bedömning av smärta hos svårt sjuka personer 

2.Utvärderas som ett användbart instrument för 

bedömning av smärta 

3.En jämförande studie där, så gott som, samma 

resultat har erhållits och man anser att CPOT är 

ett lovande instrument att mäta smärta med. 

1.2-5 min, lättöverskådlig,  

2. bedömns att den är ett bra verktyg att 

upptäcka smärtsamma procedurer med och är 

pålitlig när det gäller bedömning av smärta hos 

icke-kommunicerbara intensivvårdspatienter 

3. pålitligt instrument att mäta smärta med hos 

medvetslösa och sederade patienter 

   

Tabell 3. Analysschema utifrån analyskriterierna i de sex studierna 



18 

 

Resultat           

   

Resultatet är organiserat utifrån de instrument och analyskriterier som i syftet besvarar de två 

instrumentens reliabilitet och validitet. Genom att granska studiernas resultat av variationer, 

stabilitet och mätningsstabilitet av instrumenten, har trovärdigheten kunnat värderas. 

                         

The Behavioral Pain Scale  

I de studier som har granskats för BPS skiljer det sig något i valet av statistikmetod. Samtliga 

studier har använt sig av Cronbach’s alpha coefficient, dock med olika mätmetoder (Kappa 

eller ICC). Studierna innefattade liknande patientgrupper som var kritiskt sjuka.  Dessa 

patienter hade ingen möjlighet att förmedla sin smärta verbalt. Antalet deltagare var likartade 

i två av studierna (n=30) och något fler deltagare i den tredje studien (n=44). Criterion 

validity, som korrelerar till ”Golden Standard” och medelartärtrycket (MAP), var utvärderad i 

två studier med medelhögt till högt resultat (r = 0,70 och ρ=0,84). Construct validity 

differentiation skiljde sig något mellan studierna, där en studie av Chanques et al.(2009) inte 

hade några större variationer mellan sjuksköterskans och smärtkonsultens poäng. I den andra 

studien av Aissaoui et al.(2005) blev poängen märkbart högre vid smärtsamma procedurer än 

i vila. Den tredje studien av Young et al.(2005) visade på mindre variationer i bedömningen 

när det var låg smärta och större varianser vid hög smärta. Interrater reliability visar på en hög 

samstämmighet i samtliga studier (0,89; weighted kappa koefficient, 0,95; ICC och 0,82). 

Även Intrarater reliability har en hög konsensus i två studier (82-91% och 95 % ). Internal 

consistency visar i två studier på ett tillfredställande värde, medan en tredje av Young et 

al.(2005) visar på medel till hög reliabilitet. Figur 3 visar en sammanställning av resultaten 

från studierna. Genomförbarheten visade överlag att BPS var lättöverskådligt och att det gick 

snabbt att utföra bedömningen av smärta (1,5-2 min). I två studier (Aissaoui et al., 2005; 

Young et al., 2005) visade resultaten på att instrumentet var ett pålitligt instrument när det 

gäller att bedöma smärta hos kritiskt sjuka patienter inom intensivvård.  

 

 

 



19 

 

 

Figur 3. Behavior Pain Scale (BPS)  - översikt över studiernas resultat gällande Criterion validity, Internal 

consistency och Interrater reliability. 

 

Critical-Care Pain Observation Tool    

Två av de tre inkluderade studierna som studerar CPOT använder Weighted kappa coefficient 

som statistikmetod och en använder Inter class correlation. Patientgrupperna var liknande i 

två studier (intuberade, sederade och vakna patienter). Det skiljer sig däremot i en studie av 

Keane (2012) där man riktade in sig på postoperativ smärtbedömning efter öppen hjärtkirurgi. 

Antalet medverkande i studierna varierade (n=21-105). I två studier (Nürnberg-Damström et 

al. 2011; Gélinas et al. 2006) visade Criterion validity, vilken korrelerade till 

medelartärtrycket (MAP) som ”Golden Standard”, på ett moderat medelvärde (0,44). I den 

tredje studien av Keane (2012) visade den på något lägre värde, det vill säga CPOT vs. 

patientens självrapportering (0,26). Variationer i smärtbedömningen granskades i studierna 

som Construct validity differentiation. Resultaten visade att två av studierna (Nürnberg-

Damström et al., 2011; Gélinas et al., 2006) hade högre poäng vid omvårdnads procedurer 

som kan vara smärtsamma, till exempel vändning, i jämförelse med icke smärtsamma 

procedurer. Internal consistency granskades enbart i en studie av Nürnberg-Damström et al. 

(2011) där värdet visade på stor variation (0,31 - 0,81). Inter-rater reliability visar i samtliga 

studier på moderat till hög samstämmighet (0,34–1,0). Intra-rater reliability visar i Nürnberg-

Damström et al. (2011) på vissa variationer beroende på bedömningstillfället. En översikt 

över studiernas resultat visas i (Figur 4). Genomförbarheten av CPOT i klinisk verksamhet 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

Criterion
validity

Internal
consistency

Interrater
reliability

Chanques et al.

Aissaoui et al.

Young et al.



20 

 

har i analysen visat att den kan vara ett lovande och användbart instrument för bedömning av 

smärta hos svårt sjuka personer. 

 

 

Figur 4. Critical-Care Pain Observation Tool (CPOT) - översikt över studiernas resultat gällande: Criterion 

validity, Internal consistency och Interrater reliability. 
  

Variationer mellan BPS och CPOT 

BPS visar genomgående på högre samstämmighet som bedömningsinstrument än i jämförelse 

med CPOT. Medelvärdet av studiernas resultat visar på att Interrater reliability är något mer 

samstämmigt i BPS än i jämförelse med CPOT (figur 5). Internal consistency visar också på 

högre konsensus i BPS, dock något mindre skillnad än samstämmigheten i interrater-

reliability. Störst skillnad mellan instrumenten går att se gällande Criterion validity, där BPS 

har en samstämmighet på (0,77) i jämförelse med CPOT (0,38).  
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Figur 5. CPOT och BPS – Medelvärde, av de båda instrumenten, gällande Criterion validity, Internal 

consistency och Interrater reliability. 

 

Diskussion  

Resultatdiskussion   
 

Syftet med litteraturstudien var att granska resultaten för validiteten och reliabiliteten av the 

Behavioral Pain Scale och the Critical-Care Pain Observation Tool för bedömning av smärta 

inom intensivvård. Det övergripande resultatet, gällande de instrument som inkluderats i 

studien, är positivt då artiklarna som granskats har en hög kvalitet. Detsamma gäller även 

instrumentens validitet och reliabilitet. BPS visar på något högre samstämmighet gällande 

Interrater reliability, Internal consistency och Criterion validity. Likväl visar resultaten på att 

instrumenten är lättöverskådliga med en snabb utvärdering av patientens smärtnivå, därför 

kan dessa två instrument vara ett patientsäkert hjälpmedel att bedöma smärta. Marmo och 

Fowler (2010) anser att sjuksköterskor behöver tillförlitliga smärtbedömningsinstrument som 

är enkla att applicera, som har tydliga beskrivningar för varje del i instrumentet och som 

snabbt går att tillämpa.  

 

BPS visar genomgående på högre samstämmighet som bedömningsinstrument i jämförelse 

med CPOT. Detta innefattade både medelvärdet av Interrater reliability och Internal 

consistency. Störst skillnad mellan instrumenten kan ses, gällande Criterion validity, där BPS 

har en samstämmighet på (0,77) i jämförelse med CPOT med ett värde på (0,38). De 

granskade studierna visade att BPS är mer samstämmigt, trots detta tror uppsatsförfattarna att 
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CPOT kan vara ett värdefullt instrument för bedömning av smärta. Detta beror på att den även 

kan användas till att bedöma smärta hos extuberade patienter. Det kan göra CPOT till ett 

flexibelt bedömningsinstrument inom intensivvård, eftersom det inte bara kan användas på 

intuberade och sederade patienter, utan även på vakna och extuberade patienter. 

 

Genomförbarheten kan vara stor i klinisk praxis, där den kliniska bedömningen består i att 

observera beteendemönster enligt smärtinstrumentens bedömningsmallar. Detta utgör 

tillsammans med andra viktiga observationer av vital-parametrar, som observeras hos kritiskt 

sjuka patienter, ett viktigt komplement för en säker bedömning av smärta. Vid bedömning av 

genomförbarheten togs också hänsyn till graden av lätthanterlighet samt hur snabbt och enkelt 

man kan använda sig av instrumenten. Beaktande har även tagits till hur stor utbredning 

gällande patientgrupper som instrumenten kan användas på. BPS kan användas till olika 

patientgrupper och tillämpas bland annat just för snabb bedömning av smärta. Även en svensk 

version av CPOT är testad i en studie där resultatet var positivt, gällande reliabilitet och 

validitet (Nürnberg-Damström et al., 2011). Gelinas et al. (2011) konkluderar att införandet 

av CPOT beskrevs som framgångsrikt då den visade positiva effekter gällande både 

genomförbarhet och lätthet att bedöma smärta. Detta tyder på att instrumentet underlättar den 

kliniska bedömningen av smärta och därmed bättre smärtlindring. Även journalföring av 

smärtobservationer blev mer frekvent uppdaterad och antalet smärtkonsultationer minskade 

på kliniken (Gélinas et al., 2011).  

 

De inkluderade instrumenten har en likvärdig struktur gällande observation av 

beteendemönster hos medvetslösa personer. Det kan vara rörelsemönster med avvärjning och 

försök till att nå tuben, jämrande läten, ansiktsuttryck som grimasering, höjning av ögonbryn, 

sammanbiten eller avslappnad mimik, muskeltonus och om personen är spänd eller 

avslappnad. Young et al. (2006) understryker dock att det skulle vara av stor betydelse att 

göra vidare utvärdering av BPS, med avsikt att förbättra smärthanteringen bland medvetslösa 

och kritiskt sjuka patienter. Förslagsvis skulle detta göras genom att utvärdera beteenden 

under flera procedurer, både smärtsamma och icke-smärtsamma. I den svenska versionen av 

CPOT visade resultatet att den kan vara ett lovande instrumentet att mäta smärta med 

(Nürnberg-Damström et al., 2011). Utifrån författarnas kliniska erfarenheter skulle en utökad 

studie, där fler sjukhus och patienter inkluderats, varit önskvärd för att ytterligare pröva 
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trovärdigheten av den svenska versionen. Keane (2012) pekar på behovet av att 

sjuksköterskor och övrig berörd personal, utbildas i handhavandet av CPOT, för att bedöma 

smärta inom intensivvård eftersom det hela tiden sker en utveckling inom forskningen. Aslan, 

Bedir, & Selimen (2003) diskuterar hur sjuksköterskor bedömer och behandlar smärta, och att 

det var förvånansvärt att de erhöll så lite internutbildning gällande smärta och smärthantering.  

 

Det är tydligt att iakttagelse av beteendemönster är en viktig del i att förhindra och skatta 

smärta. Aslan et al. (2003) menar att i de fall där patienten inte kan uttrycka sig verbalt vänder 

sjuksköterskor sig ofta till familjemedlemmar för hjälp med att tolka patientens uttryck. 

Tousignant-LaFlamme, Bourgault, Gélinas, & Marchand (2010) beskriver att när patienten 

inte kan kommunicera ska beteende-instrument användas som en alternativ mätning för att 

upptäcka och utvärdera smärta. Detta finns också beskrivet i American Society of Pain 

Management (ASPM) (Tousignant-LaFlamme et al., 2010). Sjuksköterskor kan ibland 

acceptera förhöjt blodtryck och pulsstegring som enda indikator för smärtpåverkan hos 

patienten (Aslan et al., 2003). 

 

 Istället för att använda smärtbeteende-instrument har olika typer av sederingsskalor använts, 

bland annat Motor Activity Assessment Scale (MAAS) och Glasgow Coma Scale (GCS) 

(Samuelson et al., 2007). Utifrån författarnas kliniska erfarenheter används ofta ”verbala” 

smärtinstrument som till exempel VAS och NRS. Att enbart acceptera förändrade 

vitalparametrar som tecken på smärta anser inte uppsatsförfattarna vara tillräckligt 

patientsäkert. Varför är det så? Är det inte tillräckligt beprövat och välkänt ännu med 

observationer gällande beteendemönster för att gradera smärta? Uppsatsförfattarna menar att 

detta kan åtgärdas ytterligare med utökad utbildning angående smärtbedömning, inte bara 

inom sjuksköterskans specialistutbildningar utan även i grundutbildningen. Klinisk 

bedömning borde lyftas fram mer under utbildningar på alla nivåer då det är grunden för 

åtgärder och uppföljning. Det kan likaså genomföras genom ökad integrering av 

smärtbedömningsinstrument i den kliniska verksamheten. Då måste detta bygga på instrument 

som visar på en stor samstämmighet, trovärdighet och tillförlitlighet, med andra ord de 

instrument som har vetenskapligt stöd, exempelvis BPS eller CPOT. Det utgör ett nödvändigt 

stöd för intensivvårdssjuksköterskor och det kan betraktas som ytterst betydelsefullt att som 

sjuksköterska kunna ha en stor tillit för dessa smärtbedömningsinstrument. Att kritiskt sjuka 
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patienter får en optimal smärtlindring utifrån varje individs speciella behov, oavsett om det 

gäller sederade, intuberade eller vakna patienter inom intensivvård är ytterst betydelsefullt för 

att kunna bedriva en patientsäker vård.  

 

Metoddiskussion  

Författarna valde att göra en litteraturstudie för att granska resultaten för validiteten och 

reliabiliteten av the Behavioral Pain Scale och the Critical-Care Pain Observation Tool för 

bedömning av smärta inom intensivvård. Enligt Polit och Beck (2008) är viktiga komponenter 

i en litteratursökning att undersöka och sammanställa tidigare forskning samt att ta fram ett 

resultat där trovärdigheten granskas och utvärderas. För att författarna skulle kunna göra en 

systematisk granskning av litteraturen användes en flödesmall för litteraturgranskning, med 

inspiration från Polit och Beck (2004). Vidare gjordes sökningar i ett flertal databaser för att 

få en bredd på sökningen. En hel del studier har gjorts i ämnet och fler artiklar fanns att tillgå 

än det urval som inkluderats i studien och fokus blev att analysera två lovande instrument som 

hade testats för sin tillförlitlighet med granskning av instrumentens validitet och reliabilitet i 

studierna.  Fler smärtbedömningsinstrument finns beskrivna i olika artiklar än BPS och 

CPOT, men utifrån författarnas kompetens och erfarenhet inom omvårdnad, valdes de 

inkluderade instrumenten som betydelsefulla för att besvarar syftet.  

 

En enkätstudie hade möjligen kunnat göras innefattande BPS och CPOT där frågeformulär 

riktat till intensivvårdssjuksköterskor hade utformats.  Frågor med inriktning på behovet av att 

använda sig av beteendeinstrument och vilka observationer i patientens beteendemönster de 

ansåg vara viktiga i bedömningen av smärta. En klinisk prövning av de två instrumenten hade 

varit möjligt och ett annat alternativ skulle vara att utveckla den svenska studien angående 

CPOT med fler inkluderade intensivvårdsavdelningar på olika sjukhus under en viss tid. En 

längre tidsperiod hade krävts för att kunna fullfölja idén och därmed kunna göra en trovärdig 

bedömning av instrumenten i klinisk praxis, men kan mycket väl vara ett betydelsefullt 

framtida forskningsprojekt.  

 

Etiska aspekter 

Ur ett etiskt perspektiv är det betydelsefullt att tänka brett när studierna granskas samt att  
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välja studier där etiska överväganden framkommer, eller att studierna har blivit godkända av 

en etisk kommitté (Forsberg & Wengström, 2008). Att sammanställa redan befintlig forskning 

för att värdera det vetenskapliga stödet för olika metoder är av särskild vikt då vården 

förväntas vara kunskapsbaserad och forskningsläget ständigt förändras. McCormick, Boyce, 

Ladd, & Cho (2012) presenterar i en studie att fyra orsaker bidrar till att det etiska 

förhållningssättet inom forskning inte alltid övervägs;  

1. att forskaren är omedveten om etiskt tänkande 

2. att forskaren inte anser det vara relevant med etiskt tänkande för just deras studie 

3. att forskaren tror att han eller hon kan hantera olika etiska dilemman och hantera dessa 

under studiens gång 

4. oförmåga att relatera etik till verklighet och vardaglig praxis inom forskningen 

 

I analysen av studien föreslogs en utökad kunskap med mer utbildning inom etik och sociala 

problem inom forskning, för att på ett naturligt sätt möta dessa frågor, vilket också var ett 

önskemål från de forskare och studenter som deltog i studien (McCormick et al., 2012). 

Författarna anser att det är av stor vikt att granska artiklarna så objektivt som möjligt, för att 

undvika egna tolkningar och att översätta artiklarna med noggrannhet. Vid minsta tveksamhet 

används artikelns originalspråk. Enligt regeringens proposition angående etikprövningsfrågor 

behöver studier som baseras på tidigare vetenskapliga artiklar och inte innefattar försöks-

personer, inte granskas av etisk kommitté (Regeringen, 2007). Helgesson (2006) beskriver att 

det kan vara av intresse att hålla reda på när i forskningsprocessen olika typer av intressen och 

behov av att visa hänsyn kommer in (Figur 6). Det kan finnas forskningsetiska aspekter att 

lägga på förberedelsefasen av studien, där val av prövning, metod och begrepp ingår. Under 

själva studien rör det sig om mätmetod, tolkning av data och bedömning av slutsatsernas 

hållbarhet. När studien är avslutad övervägs presentation av spridningen av resultatet och hur 

det uppfattas och hur forskningsresultatet används (Helgesson, 2006).  
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Relevans för klinisk verksamhet 

Intensivvårdssjuksköterskors kliniska bedömning kan vara avgörande för hur väl patienter blir 

smärtlindrade. Att på ett systematiskt sätt med stöd av smärtinstrument göra bedömningar 

utgör en betydelsefull del i sjuksköterskans arbetsuppgifter. Betydelsen med uppsatsen var att 

granska resultaten, av studierna, för validiteten och reliabiliteten av de två instrumenten. 

Avsikten var att sträva efter en stabilitet och överförbarhet inom klinisk verksamhet, som ett 

stöd i sjuksköterskans viktiga nyckelroll i att upptäcka smärta, bedöma smärta och hålla svårt 

sjuka patienter smärtfria. Dessutom är konsekvenserna av en ofullständig behandling av 

smärta mycket allvarliga. Det kan vara mycket angeläget att upptäcka tidiga tecken på smärta 

för att undvika negativa effekter som exempelvis takykardi, blodtrycksstegring, ökat 

syrgasbehov (jmf. Lindberg & Engström, 2010). Minskade rörelser i diafragman kan orsaka 

att atelektaser uppstår, som i sin tur kan leda till respirationssvikt och förlängd 

ventilatorbehandling. Obehandlad smärta kan även leda till kroniska smärtor och förlänga 

lidandet långt efter vårdtiden (jmf. Rose et al., 2011).  

 

Förslag till vidare forskning  

Att bedöma smärta bland svårt sjuka personer kan vara en utmaning för 

intensivvårdssjuksköterskor och det är inte alla instrument som är tillräckligt testade i fråga 

om reliabilitet, validitet och genomförbarhet. Ett förslag till vidare forskning skulle vara att 

kliniskt prova instrumenten på flera intensivvårdsavdelningar i Sverige. En kombination av 

Figur 6. Etiska aspekter i olika skeenden av forskningsprocessen, enl. Helgesson, 2006. 
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instrumenten, där alla beteende-kategorier finns med skulle kunna utgöra en mall till ett nytt 

instrument att använda sig av vid bedömning av smärta. Vården förväntas vara 

kunskapsbaserad och bygga på både vetenskap samt beprövad erfarenhet. Det skulle även 

vara intressant att granska smärtinstrument i en expertgrupp av intensivvårdssjuksköterskor. 

 

För att undvika konsekvenser av obehandlad smärta då dessa är, minst sagt, mycket 

komplicerade, skulle vidare forskning i ämnet vara av värde eftersom smärtbedömning och 

smärthantering är ett av de mest betydelsefulla ansvarsområden inom omvårdnad. Inte bara 

för att bedriva en patientsäker och personcentrerad vård, utan även för att öka 

intensivvårdssjuksköterskans kliniska kompetens. Det är likaså av stor vikt att förstärka 

validiteten, reliabiliteten och genomförbarheten inom intensivvård med evidensbaserad 

vetenskap som grund.  
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Bilaga 1. 

 

 

 

 

    

            

Behavior Pain Scale, Trainingposter (Chanques et al., 2009). En beskrivning av  

beteendemönster för utvärdering av smärta hos intuberade respektive hos icke intuberade patienter.    
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Sökta instrument och övriga sökord Databas Antal 

träffar 

Urval 

1 

Urval 2 Slutligt 

urval  

Behavioural Pain Scale 

=BPS 

 

Non verbal, instruments, tools AND pain 

assessment 

PubMed 

Swemed 

ProQuest 

Cochrane 

Cinahl 

Medline 

EBSCO 

410 

3 

26 

  

0 

 

22 

4 

0 

0 

 

0 

 

5 

2 

0 

0 

 

0 

 

3 

0 

0 

0 

 

0 

 

3 

Critical Care Pain Observation Tool 

=CPOT 

 

Behaviour, pain, tools AND intensive care 

 

PubMed 

Swemed 

ProQuest 

Cochrane 

Cinahl        

Medline 

EBSCO 

2 

3 

12 

142 

 

0 

73 

1 

0 

0 

1 

 

 

7 

1 

0 

0 

1 

 

 

5 

0 

0 

0 

0 

 

0 

3 

Totalt     6 

Sökningar och urval  



 

 

 

       Bilaga 3. 

 

 

   

Instrument 

Artikel 

Inklusions- 

 Kriterier 

Exklusions- 

 kriterier 

Etiskt 

prövad 

Syfte Testad för 

Reliabilitet 

+Statistik-

metod 

Testad 

för 

Validitet 

 

Författarnas reflektion över kvalitén av 

studierna 

CPOT 1 

Gelinas et 

al.(2006) 

 

>18 åå, genomgått 

hjärtkirurgi, 

fransktalande, IVA-
vårdas postoperativt. 

Kunna höra och se, 

ej ha möjlighet att 
rapportera sin 

smärta verbalt 

105 patienter inkl. 

Hjärttransplanta

tion, anerysm, 

medicinerats för 
kronisk smärta 

Ja Värdering 

av smärt-

graderings-
instrument 

på IVA, 

hos 
patienter 

som ej kan 

förmedla 

sig verbalt 

Ja 

 

 
 

 

 Kappa 
 

Ja Bra, då etisk diskussion har genomförts och 

stort antal patienter medverkade i studien 

CPOT 2          

Nürnberg et 

al.(2011) 

 

24 h vård på IVA, 

>18 åå, 
svensktalande, 

intuberad, klar 

smärtlokalisation t 
ex op sår  

40  patienter 

NIV-ventilaton, 

cerebral infarkt, 
skada i ansikte 

el armar, stroke, 

tetraplegi 

Ja Test av att 

bearbeta 
den 

engelska 

versionen 
av CPOT 

till en 

svensk 
version 

Ja 

 
 

 

 
ICC 

Ja Bra kvalitet. Intressant med svensk version, 

noggrann etisk diskussion. Kanske hade varit 
av värde med fler antal patienter på fler än ett 

sjukhus i Sverige. 

CPOT 3                

Keane,(2012) 

>21 åå, 

engelsktalande, 
genomgått 

hjärtkirurgi,  

Ha en 

slagvolym (EF) 
på < 25%, 

erhållit 

neuromuskulär 
blockad 

postoperativt, 

hemodynamisk 
komplikation, 

drog eller 

alkoholberoend
e, sedan tidigare 

behandlad för 

kronisk smärta 

Ja Kontrollera 

validitet 
och 

realibilitet 

av CPOT 
och jämföra 

med 

tidigare 
studie av 

Gelinas et 

al.(2006) 

Ja 

 
 

 

 
 

 

Kappa 

Ja Bra. jämförelse med tidigare studie har gjorts 

och fått fram samma resultat, där det beskrivs 
att man har stor tilltro till CPOT som ett 

framtida mätinstrument. 

BPS 1   

Aissaoui et 

al.(2005)      

 

Sederad, intuberad, 
medvetslös och > 16 

åå 
 

30  patienter 

inkl.med 360 
observationer 

Tetraplegisk, 
erhöll 

neuromuskulär 
medicin, eller 

led av perifer 

neuropati 

Ja Mätning av 
smärt-

intensitet 
med hjälp 

av BPS hos 

intuberade 
och 

sederade 

patienter 

Ja 
 

Chronbach’
s alfpha 

coefficient, 

ICC 
 

 

 

Ja Bra, etisk diskussion har gjorts och adekvata 
inklusionskriterier. Sammantaget beskrivs 

BPS som ett pålitligt instrument. 

BPS 2 

Chanques et 

al.(2009) 

 

>18 åå, vårdats på 
iva >24 h, ”non 

intubated” = ”NI”. 

tracheo-stomerad, 
och ej ha förmåga 

att uttrycka sin 

smärta enligt 
NRS/VAS 

 

107  patienter inkl. 

Postop. 
Patienter utan 

komplikationer, 

svåra 
hjärnskador, 

tetraplegi, 

demenssjukdom 

Ja Värdera 
BPS hos 

hos ”NI-

patienter” 
som ej 

kunde 

förmedla 
sin smärta 

verbalt 

Ja 
 

Chronbach’

s alfpha 
coefficient, 

Kappa 

 
 

Ja Bra kvalitet med etisk granskning och bra 
substans i artikeln med en synvinkel utifrån 

både icke-intuberade och 

intuberade/tracheostomerade patienter. 

BPS 3 

Young el 

al.(2005) 

 

>18åå, respirator-

vård, 

hemodynamiskt 
stabil, 

livsuppehållande 

vård 
 

44  patienter inkl. 

Tetraplegi, 

neuromuskulär 

blockad, 
suicidalförsök 

Ja Granska 

validitet 

och 
realibilitet 

hos iva-

patienter-
vid olika 

rutin-

omvårdnad
s-moment. 

Ja 

 

Chronbach’
s alfpha 

coefficient, 

ICC 
 

Ja Bra.Lättöverskådlig artikel med etiskt 

granskande och bra exklusions-kriterier. Här 

önskades dock fler studier om BPS, men ändå 
beskrevs BPS som ett giltigt instrument för att 

mäta smärta. 

Översikt över inkluderade studier samt kvalitetsbedömning, enligt Willman et al., 2011. 


