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Abstrakt 

Bakgrund 

Sjuksköterskor ansvarar för att bedöma om en patient har smärta, vilket kan vara 

utmanande om patienten har svårt att kommunicera. För att bidra med mer kunskap 

kring detta uppfattades ett behov av att undersöka vad sjuksköterskor inom olika 

verksamheter har för erfarenheter kring att bedöma smärta hos dessa patienter och 

deras tankar kring smärtskattning som omvårdnadsåtgärd. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors erfarenheter kring smärtskattning 

av patienter med nedsatt förmåga att kommunicera. 

 

Metod 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes med sjuksköterskor inom olika 

verksamheter i Umeå och analyserades med kvalitativ innehållsanalys. 

 

Resultat 

Vi identifierade erfarenheter som sammanställdes inom åtta olika kategorier 

fördelade på fyra domäner. Centrala iakttagelser är att smärtskattning bör ske med 

välfungerande metoder och att smidiga rutiner för deras användning är viktiga. Det 

behövs mer kunskap om smärtskattning för att kunna komplettera de erfarenheter 

som finns. För att förbättra kvaliteten bör likaså hänsyn tas till nackdelar med alltför 

stela arbetssätt för att inte den personliga kunskapen och viljan ska gå förlorad. 

Likaledes behöver verktygen förbättras. 

 

Slutsats 

Smärtskattning är ett komplext ämne. Sjuksköterskorna som idag utför 

smärtskattning på olika sätt anser att välfungerande, enkla verktyg tillsammans med 

fungerande lokala rutiner kring deras användning skulle kunna förbättra 

omvårdnaden i många fall. 

 

  



 

Nyckelord 

Smärtskattning, palliativ vård, smärtskattningsverktyg, evidensbaserad omvårdnad, 

kommunikationsnedsättning.  

   



 

Title 

Nurses’ experiences of pain assessment in patients with communicative impairment 

– an interview study. 

 

Abstract 

Background 

Nurses are responsible for pain assessment in patients, a challenging task if the 

patient has a communicative impairment. To contribute to more knowledge 

regarding the present situation we identified a need to study nurses’ experiences 

regarding assessment of pain among these patients, and their thoughts around pain 

assessment as a nursing method. 

 

Aim 

The aim of the study was to illuminate nurses’ experiences of pain assessment in 

patients with impaired ability to communicate. 

 

Method 

Semi-structural interviews were conducted with nurses within different health care 

settings in Umeå. They were interpreted using a qualitative content analysis. 

 

Results 

The analysis identified experiences within eight categories in four domains. A central 

observation is that assessment needs to be conducted with good quality methods and 

that smooth routines regarding there use is crucial. Deeper knowledge about pain 

assessment need to complement the nurses’ experiences to improve quality, as well as 

recognising disadvantages with too strict routines need to be taken into 

consideration. The assessment tools also need further development. 

 

  



 

Conclusion 

Pain assessment is a complex issue. Nurses that are practicing this today reflects the 

view that well functioning tools together with functional routines regarding their use 

could help improve nursing in many cases.  

 

Keywords 

Pain assessment, palliative care, pain assessment tools, evidence-based nursing, 

communicative impairment. 
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“Audiatur et altera pars” - låt även den andra parten bli hörd.  

Om att kunna förstå den som inte gör sig förstådd. 

 

 

1 Introduktion 

Den vanligaste orsaken till att en person söker vård är att hen är drabbad av smärta. 

En viktig uppgift för sjuksköterskor är att undersöka och bedöma om patienter de 

vårdar lider av smärta för att kunna lindra den. Detta innebär att de måste ha 

kunskap om smärta som fenomen och om skattning av tecken på smärta. De måste 

dessutom ha möjlighet att tillämpa dessa kunskaper i sitt dagliga arbete (Berntzén, 

Danielsen & Almås 2011, 351-352). När det gäller patienter som inte kan 

kommunicera att de har ont behöver sjuksköterskan överbrygga 

kommunikationsbristen för att kunna tolka om smärta finns. Att observera tecken på 

smärta och tolka kroppsliga symtom blir därför centralt (ibid, 359). 

 

1.1 Bakgrund 

Buffum et al. (2007) redovisar i en litteraturöversikt att en traditionellt använd 

definition av smärta är McCaffery:s “pain is whatever the experiencing person says it 

is, existing whenever he says it does” (1968, 95). Med utgångspunkt i den 

definitionen krävs att sjuksköterskan tar en aktiv roll för att försöka uppfatta om 

någon som inte kan tala för sig har smärta. Med andra ord uppfattas det som 

otillräckligt att endast lyssna till patientens utsago (Sofaer och McCaffery 1983, 15). 

En modernare och vanligt förekommande definition av smärta är formulerad av 

International Association for the Study of Pain och lyder: “en obehaglig sensorisk 

och/eller emotionell upplevelse förenad med vävnadsskada, eller hotande 

vävnadsskada, eller beskriven i termer av sådan skada” (Berntzén et al. 2011, 353). 

Utifrån dessa definitioner kan smärta ses som en subjektiv upplevelse vilken inte 

utifrån kan bestämmas, utan som alltid är en människas egen upplevelse av 

fenomenet. 

 

När det gäller äldre med demenssjukdom är bedömning av smärta en särskild 

utmaning. Studier visar att personer med demenssjukdom och nedsatt kognitiv 

förmåga är speciellt utsatta i och med att kommunikationsförmågan minskar med 

sjukdomsförloppet (Bjøro och Torvik 2010, 335). Buffum et al. (2007) visar att det 
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bästa sättet att upptäcka smärta hos kognitivt nedsatta personer är att 

uppmärksamma symtom och beteendeavvikelser, vilka nödvändigtvis inte behöver 

vara smärtspecifika, hos dessa personer. Exempel på detta kan vara 

aktivitetsförändringar i vardagen, skakningar eller aggressivitet. Utifrån detta och 

andra, liknande studier har det utvecklats ett antal symtomskattningsinstrument som 

ska kunna underlätta för sjuksköterskan att i ett tidigt skede kunna uppmärksamma 

patienter med smärta och sedan kunna behandla dem på ett bra sätt.  

 

Instrumenten kan delas in i endimensionella, vilka enbart mäter smärtintensiteten, 

samt flerdimensionella, vilka både mäter intensitet och hur smärtan påverkar 

patienten. Exempel på endimensionella skalor är Visuell analog skala (VAS) och 

Visuell numerisk skala (VRS) medan ett exempel på en flerdimensionell skala är 

McGill Pain Questionnaire (MPQ) (Berntzén et al. 2011, 359). En annan, vanligt 

förekommande skala är numerisk skala, NRS. Den innebär att man frågar patienten 

hur ont den har på en skala mellan noll och tio (Brantberg och Allvin 2014). När det 

gäller patienter som inte kan kommunicera behöver man nyttja flerdimensionella 

skalor för att inte tvingas förlita sig på patientens utsago. Utöver MPQ finns ett stort 

antal sådana. Brantberg och Allvin (2014) nämner exempelvis Doloplus 2 och Abbey 

Pain Scale som kan användas vid palliativ vård. City of Hope Pain and Palliative Care 

Resource Center (2014) sammanfattar en lista med 17 olika instrument för vilka de 

satt upp inklusionskriterier vilka innefattade verbal och/eller kommunikativ svikt 

såväl som klinisk relevans och funktion. 

 

Trots att dessa verktyg finns så visar forskning att de inte används i någon stor och 

systematisk utsträckning. Vid en litteratursökning kring smärta och kommunikativ 

svikt framkom att det finns stora brister i hur sjuksköterskor bedömer, tolkar och 

behandlar förekomsten av smärta. En litteraturöversikt av McAuliffe et al. (2009) 

konstaterar att bristen på användning av sådana skalor är ett allvarligt hinder för 

effektiv smärtbehandling. Studien poängterar också vikten av utbildning och stöd till 

vårdpersonal för att öka medvetenheten och tillämpningen av bra verktyg för att 

identifiera smärta. Berntzén et al. (2011, 352) beskriver vidare att sjuksköterskor inte 

är speciellt bra på att använda hjälpmedel som smärtskattningsinstrument för att 

bedöma om och hur människor lider av smärta. De konstaterar att sjuksköterskorna i 

många fall kanske inte ens förstår betydelsen av dessa hjälpmedel.  



 

3 
 

1.2 Genomgång av aktuell kunskap 

Personer som har drabbats av nedsatt förmåga att kommunicera riskerar att ha ont 

utan att det uppmärksammas, vilket flera studier konstaterar (D’Arcy 2009, 

Kaasalainen et al. 2007 och Reynolds 2008). Bakgrunden är mångfasetterad, men en 

viktig anledning är att svårigheten med att skatta smärta hos denna grupp inte är ett 

problem som man i tillräcklig utsträckning arbetar med att överbrygga (Chapman 

2010). I samma studie konstateras också att det finns validerade instrument för att 

kunna bedöma smärta hos kognitivt klara och de med sviktande funktioner. Det finns 

studier som visar på att flera av instrumenten behöver ytterligare validering och 

forskning (Buffum et al. 2007 och Herr et al. 2006). Trots detta rekommenderar 

bland annat Socialstyrelsen regelbunden användning av smärtskattningsskalor vid 

palliativ vård för att öka möjligheten till smärtlindring och utvärdering av behandling 

(Socialstyrelsen 2013). Detta faktum ger i sin tur legitimitet till användning av sådana 

skalor. I en preliminärstudie bekräftade även Allcock, McGarry och Elkan (2002) att 

det fanns brister i skattningsinstrumentens implementering och användning och de 

föreslog därför en mer systematisk angreppsvinkel där rutiner och policyer skulle 

kunna vara till hjälp. De Rond et al. (2000) visade i en studie att ett systematiskt 

arbetssätt där skattning med skalor i kombination med strukturerad journalföring av 

resultaten gav bättre kunskap och översikt gällande patienters smärta. Likaså 

bekräftade Chapman (2010) att smärtskattning skulle genomföras regelbundet och 

systematiskt som en proaktiv åtgärd för att förhindra eller minska smärta hos 

patienter som muntligt inte kan uttrycka sina behov.  

 

I en studie av Egan och Cornally (2013) konstateras att nedsatt förmåga att 

kommunicera och svikt i kognitiva funktioner utgör svåra hinder för vårdgivare att 

uppskatta och behandla deras smärta. De kommer fram till att några av de viktigaste 

hindren för sjukvårdspersonalen är “difficulty assessing pain in older people due to 

problems with cognition (delirium, dementia)” och “older patients’ difficulty with 

completing pain scales (such as 0-10)” (ibid, 29).  

 

När det gäller kognitiv nedsättning finns det många olika bakgrunder till sådan. 

Buffum et al. (2007) sammanfattar att nedsättningen kan vara ett resultat av 

degenerativa processer i hjärnan, så som demenssjukdomar, men även ett resultat av 

exempelvis förgiftningar som suicidförsök och missbruk. Därför finns det fog för att 
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överväga om validerade metoder för smärtskattning av somatisk smärta behöver 

användas och utvärderas även inom psykiatrisk vård. Dewar et al. (2009) har också 

visat att patienter inom psykiatrisk vård inte nödvändigt tolkas på samma sätt som 

patienter med somatisk sjukdom, utan att man tolkar deras smärta utifrån ett större, 

psykiatriskt perspektiv. Detta kan i sin tur leda till bristande smärtbehandling och en 

annan syn på deras smärta. 

 

2 Problemformulering 

Om sjuksköterskors smärtskattning av patienter brister i något avseende skulle det 

kunna utgöra ett allvarligt omvårdnadsproblem. Exempelvis lider många äldre av 

smärta, enligt flera studier har så många som kring 80 % svår, livslång smärta (Takai 

et al. 2010, American Geriatrics Society Panel on Persistent Pain in Older Persons 

2002). D’Arcy (2009) konstaterar också att äldre har smärta och att mytbildning dels 

kring att de inte skulle uppfatta smärta på samma sätt och dels kring att smärtan 

skulle vara en naturlig del av åldrande är riskfaktorer för att både bedömning och 

behandling av smärta skulle kunna brista. 

 

På basis av ovanstående forskning och kunskapsmässigt utgångsläge uppfattades ett 

behov av att undersöka vad sjuksköterskor har för erfarenheter av att bedöma smärta 

hos patienter med nedsatt förmåga att kommunicera och vad de har för upplevelser 

kring att använda smärtskattning som omvårdnadsåtgärd. Detta i ett led i att öka 

förståelsen för hur smärtskattning utförs för denna grupp av patienter. Därför 

utformades en studie i vilken sjuksköterskors erfarenheter och tankar kring detta 

kunde synliggöras. 

 

3 Syfte 

Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors erfarenheter kring smärtskattning 

av patienter med nedsatt förmåga att kommunicera. 

 

4 Metod 

4.1 Design 

Då frågeställningen rörde personers, i det här fallet sjuksköterskors, erfarenheter och 

tankar kring ett område valdes en kvalitativ ansats för studien. Polit och Beck (2013a, 
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266) menar att syftet med kvalitativa studier är att försöka beskriva eller förstå ett 

fenomen utifrån en grupps egna tankar och känslor kring fenomenet. 

 

4.2 Urval 

I studien intervjuades sjuksköterskor som i sitt dagliga arbete kunde komma i 

kontakt med personer som har nedsatt förmåga till att kommunicera sin smärta. 

Författarna tog kontakt med utvalda verksamheter där det antogs finnas 

patientgrupper med smärta och kommunikativ svikt. Efter att en förfrågan riktats till 

och besvarats av berörda verksamhetschefer med tillstånd till att genomföra studien 

på deras avdelningar, tillfrågades fyra sjuksköterskor som av verksamhetscheferna 

bedömdes som engagerade och hade yrkeserfarenhet kring och intresse för frågorna. 

Två av dessa arbetade på olika avdelningar på Norrlands universitetssjukhus och två 

arbetade i kommunalt respektive privat driven verksamhet där palliativ vård i olika 

skeden bedrevs.  

 

Denna urvalsmetod föredrogs framför att slumpmässigt välja ut individer, eftersom 

det möjliggjorde större sannolikhet att finna respondenter som var tillräckligt insatta 

i problematiken för att kunna bidra med djupare förståelse (jämför Polit och Beck 

2013a, 284). Graneheim och Lundman (2004) konstaterar att det går att belysa fler 

aspekter av det fenomen man valt att studera genom att välja ut individer med olika 

erfarenhet och egenskaper. Detta var bakgrunden till att respondenter valdes i fyra 

olika verksamheter istället för att ha valts på exempelvis en enstaka avdelning. För att 

få ytterligare bredd i svaren inkluderades en psykiatrisk avdelning, i enlighet med 

diskussionen kring psykiatrisk vård och smärta ovan. 

 

4.3 Datainsamling 

Individuella intervjuer genomfördes under våren 2014 med sjuksköterskorna i 

urvalet. Dessa fyra intervjuer utfördes i avskilda rum på deras respektive 

arbetsplatser under arbetstid och intervjuerna spelades in och fördes över till dator 

för transkribering. För att besvara syftet användes en semistrukturerad metod där ett 

antal frågor som på förhand formulerats efter ett handlingsmönster inspirerat av 

Kvale och Brinkmann (2009, 148) (se figur 1) användes som grund för 

intervjuguiden, vilken följer av bilaga 1. 
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Forskningsfrågor utifrån syftet Intervjufrågor 

 

 

Hur ser sjuksköterskornas  

erfarenheter kring patienter 

med smärta och  

kommunikationssvårigheter 

ut? 

 

 

Är kunskapsnivån om smärt- 

skattning en faktor som 

påverkar den? 

Upplever du att du träffar patienter med 

smärta som inte kan kommunicera sin 

smärta? 

 

 

Hur gör du för att skatta smärta hos denna 

grupp av patienter? 

 

 

Känner du att dina kunskaper om 

smärtskattning vid nedsatt kommunikativ 

förmåga är tillräckliga? 

 

 

Figur 1. Exempel på intervjufrågor baserade på forskningsfrågor. Inspirerat av Kvale och 

Brinkmann (2009, 148) 

 

Utifrån dessa inledande frågor utvecklades det i förekommande fall sedan 

uppföljande frågor utifrån ett aktivt lyssnande på intervjusvaren. Dessa var av olika 

karaktär för att uppmuntra respondenterna att utveckla det som tidigare sagts 

(jämför Kvale och Brinkmann 2009, 150-151). De utgångsfrågor som utformats hade 

innan studien påbörjats testats och i förekommande fall förändrats och justerats efter 

en enkelt utformad så kallad pilotstudie på två sjuksköterskor verksamma inom 

kirurgisk respektive medicinsk vård och som inte ingick i studien. Detta gjordes för 

att undvika att frågorna som skulle användas i studien inte var lätta att missförstå 

eller att de ledde bort från syftet med studien. En pilotstudie är en småskalig 

undersökning som genomförs för att testa om frågorna är användbara eller för att 

testa dessa i ett mindre format inför en större studie (Polit och Beck 2013a, 387). 

 

Vid varje intervjustart presenterades kort hur intervjun skulle gå till för 

respondenten. Därtill presenterades syftet och bakgrunden för studien för att skapa 

en orientering för respondenten och för att bygga upp en god kontakt och en allians. 

Detta är i sin tur viktigt för att respondenten ska öppna upp sig och berätta det hen 

vet om det valda fenomenet för en okänd person (jämför Kvale och Brinkmann 2009, 

144). Under själva intervjuerna deltog båda författarna. Den ena ställde frågor och 
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samtalade med respondenten och den andre hanterade inspelningsutrustningen samt 

följde intervjun och var vid något tillfälle behjälplig vid följdfrågeformulering. Efter 

intervjuerna hölls ett kort samtal där respondenterna fick reflektera över intervjun 

och om något kändes oklart eller om de hade några frågor. 

 

När samtliga intervjuer var genomförda transkriberades de, vilket innebar att de 

ordagrant skrevs ned till text. Därefter tilldelades de nummer 1-4 för att kunna 

särskiljas under analysprocessen. Datafilerna med inspelningarna förvarades 

betryggande under hanteringen och raderades efter studiens avslutande. 

Textdokumenten med transkriberade data arkiverades hos författarna. 

 

4.4 Databearbetning 

De transkriberade intervjuerna analyserades genom kvalitativ innehållsanalys enligt 

en modell inspirerad av den metod som Lundman och Graneheim (2008) beskriver. 

Först sorterades intervjumaterialet utifrån fyra domäner. Dessa domäner var grupper 

av data som i stort överensstämde med de respektive frågeställningar i intervjuguiden 

som svarade mot syftet med studien. Data som inte fallit under det område som 

studien syftade till att belysa utelämnades i detta skede. Ingen data som svarade mot 

studiens syfte utelämnades. Därefter genomlästes texterna inom respektive domän 

flera gånger såväl enskilt som tillsammans av författarna för att förstå innehållet på 

ett textnära sätt. I nästa steg i processen delades texten in i meningsenheter genom 

att identifiera centrala och utkristalliserade fenomen i texterna. Dessa enheter 

förkortades utan att förlora innebörden, så kallad kondensering, för att därefter 

abstraheras till koder i syfte att kunna jämföra och förstå meningsenheterna i andra 

sammanhang. Se tabell 1 för exempel på kondenserings- och kodningsarbetet.  
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Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod 

Men om man inte kan få en 

bra rutin och har för lite tid, 

då blir det inte alls bra. 

Med en dålig rutin kan det 

uppstå tidspress. 

En dålig rutin kan orsaka 

stress. 

Utan då [om det är en 

dåligt fungerande rutin] kan 

det ju bli att man, att de 

här symtomen faller mellan 

stolarna istället. 

Med en dålig rutin kan 

smärtskattningen falla 

mellan stolarna. 

En dålig rutin kan ge sämre 

smärtskattning. 

Man får nog ha en 

diskussion runt det där i alla 

fall, tror jag, och se, så att 

man får fungerande rutiner. 

Man får försöka utveckla en 

rutin genom att diskutera 

fram ett arbetssätt. 

En bra rutin kan arbetas 

fram. 

 

Tabell 1. Exempel på meningsenheter, deras kondensering och kodning. Inspirerat av 

Graneheim och Lundman (2004, s. 107). 

 

Koderna kategoriserades sedan. Dessa kategorier syftade till att vara så pass 

inkluderande att ingen relevant data förbisågs, men så detaljerade att data endast 

passade i en kategori. Med hjälp av kategorierna kunde likheter och skillnader i 

respondenternas svar tydliggöras. Dessa likheter och skillnader utgjorde därefter 

grunden i vår analys (jämför Lundman och Graneheim 2008) och presenteras under 

resultat. 

 

4.5 Forskningsetisk diskussion 

För studier på grundläggande och avancerad högskolenivå stipulerar 

etikprövningslagen att dessa inte omfattas av lagstiftningen och därmed inte kräver 

etikprövningstillstånd (CODEX 2013). Institutionen för omvårdnad vid Umeå 

universitet kräver dock att studier genomförda på grundnivå och avancerad nivå 

underkastas etisk bedömning av handledaren och dennes godkännande inhämtades 

för denna studie.  

 

Verksamhetschefer för respondenternas arbetsplatser tillfrågades inför studien och 

gav skriftligt tillstånd (enligt bilaga 2) till att studien kunde genomföras. Detta för att 
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dels säkerställa att personalen och verksamheten fick studeras och dels för att kunna 

tillgängliggöra personal på arbetstid utan att detta skulle inverka menligt på deras 

ordinarie arbetsuppgifter. Deltagarna i studien gav sitt informerade skriftliga 

tillstånd (enligt bilaga 3). Dessa tillstånd arkiverades på betryggande vis tillsammans 

med verksamhetschefernas dito hos författarna. Respondenterna informerades 

tydligt om att deras deltagande skedde frivilligt och att de när som helst kunde 

avbryta deltagandet i studien, utan att behöva ange skäl för detta. 

 

5 Resultat 

Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors erfarenheter kring smärtskattning 

hos patienter med nedsatt förmåga att kommunicera. Dessa erfarenheter delades, 

som beskrivits under databearbetning, in i fyra olika domäner: erfarenheter av 

patienter med smärta och kommunikationssvårigheter, erfarenheter av 

smärtskattning i mötet med patienter med nedsatt kommunikationsförmåga, 

kunskaper kring smärtskattning vid kommunikationssvårigheter och faktorer som 

kan hindra smärtskattning vid kommunikationssvårigheter. 

 

Inom respektive domän kategoriserades kodad data enligt modellen som beskrivits 

under metod. Den kategoriindelning som gjordes följer av tabell 2 och har därefter 

utgjort grund för analysen. 
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Domäner Kategorier 

Erfarenheter av patienter med smärta och 

kommunikationssvårigheter 

Tillstånd hos de aktuella patienterna 

Smärtskattning som omvårdnadsåtgärd 

 

Erfarenheter av smärtskattning i mötet 

med patienter med nedsatt 

kommunikationsförmåga 

Användning av smärtskattning i praktiken  

Fördelar och nackdelar med smärtskattning 

 

Kunskaper kring smärtskattning vid 

kommunikationssvårigheter 

Hur erfarenheter påverkar smärtskattning 

 

Uppfattningar kring hur utbildning påverkar 

smärtskattning 

 

Faktorer som kan hindra smärtskattning 

vid kommunikationssvårigheter 

Erfarenheter kring 

smärtskattningsverktygen 

 

Tankar kring rutiner och organisation 

 

 

Tabell 2. Kategoriindelning under respektive domän. 

 

5.1 Tillstånd hos de aktuella patienterna 

När respondenterna i studien beskrev vilka patienter som var drabbade av smärta och 

nedsatt kommunikativ förmåga konstaterade de att flera tillstånd medförde detta. De 

nämnde demenssjukdomar, kognitionssvikt, multisjuklighet och konfusion som 

tillstånd som de upplevde ha hög relevans i det här sammanhanget. Palliativa 

tillstånd, där patienten är nära döden, beskrevs av deltagarna som ett av de vanligast 

förekommande tillstånden där svårkommunicerad smärta kunde finnas hos 

patienten. Det kunde också finnas psykiska tillstånd med en avvikande 

verklighetsuppfattning som problematiserade kommunikationen. Likaledes kunde 

det finnas andra situationer där man blev osäker på om patienten led av smärta i 

lägen då hen hade drabbats av svårigheter att adekvat kunna kommunicera det. 
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5.2 Smärtskattning som omvårdnadsåtgärd 

Nästa kategori som sorterades ut inom domänen var alltså smärtskattning som en 

omvårdnadsåtgärd. Det handlade om en känsla av att vilja minska lidande hos 

patienterna genom att skapa förutsättningar för god smärtlindring. Deltagarna 

beskrev att de skulle kunna smärtskatta mer, utifrån den känslan, exempelvis om de 

visste att någon var döende. Därför var det viktigt att vara observant på om det fanns 

en eventuell smärtproblematik hos patienten, 

 

”och … har man patienter som ligger för döden, så är det ju liksom ingenting att, att 

snacka om. Då vill man göra [smärtlindra den patienten]” (intervjuperson 1) 

 

som en respondent uttryckte det. En erfarenhet som framkom var också att en 

skattningsskala kunde underlätta identifiering av smärta som orsak till en 

beteendeförändring som man inte var klar över ursprunget till och där man oroade 

sig och ville lindra patientens besvär. 

 

5.3 Användning av smärtskattning i praktiken 

När det gällde att använda sig av smärtskattning beskrev deltagarna först och främst 

att de smärtskattade i relativt specifika situationer; i samband med palliativa skeden 

föreföll det sig vara rutinmässigt att bedöma smärta hos patienterna. I det här 

sammanhanget användes generellt verktyget Abbey Pain Scale för skattningen. 

Deltagarna hade utöver palliativa situationer uppfattningen att man skulle 

smärtskatta i samband med att man administrerade smärtlindring, för att på så sätt 

kunna få möjlighet att utvärdera behandlingen. I andra lägen framkom inte någon 

stringens i deltagarnas svar, varför någon mer generell rutin kring när patienter 

skulle smärtskattas inte kunde identifieras. 

 

5.4 Fördelar och nackdelar med smärtskattning 

Det framkom att deltagarna upplevde att det var en komplex och svår 

omvårdnadsåtgärd att använda smärtskattning som arbetsmetod. Skattningsskalor 

angavs som exempel på verktyg som skulle kunna underlätta tolkningen och 

bedömningen av objektiva tecken på smärta. Att använda smärtskattning som metod 

kunde också minska risken för alltför subjektiva bedömningar av patienten och 

därigenom öka möjligheten för att olika sjuksköterskor skulle skatta smärta på 
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samma sätt. Det framkom dock att skattning av smärta kunde innebära ett alltför 

uppstyrt synsätt på en patients problematik. Genom att låsa sig vid att smärta skulle 

föreligga specifikt i samband med att man har skattat förekomst av den skulle kunna 

göra att man över- eller underskattar om en patient har smärta. En respondent 

uttryckte en orosfaktor för att riskera att underskatta smärta på detta sätt: 

 

”man kanske litar för mycket på det där pappret, att man tänker att i och med att 

man har pappret så behöver man inte använda sina ögon eller sina händer eller sitt 

omdöme eller prata med någon annan” (intervjuperson 3). 

 

En fördel med smärtskattning som metod som lyftes fram var att det möjliggjorde 

dokumentation av bedömningen av smärta som omvårdnadsåtgärd, vilket i sig kunde 

ses som en drivkraft till implementering av smärtskattning som metod. 

 

5.5 Hur erfarenhet påverkar smärtskattning 

Erfarenhetsaspekten när det gällde smärtskattning av patienter som inte kan 

kommunicera visade sig vara viktig för deltagarna. Att ha lång erfarenhet av dessa 

patienter föreföll vara ett viktigt verktyg för att kunna smärtskatta, oavsett om 

dedikerade skalor användes eller inte.  

 

”Har man jobbat ett tag så känner man ju igen tecknena [på om en patient har 

smärta], det gör man” (intervjuperson 1) 

 

menade exempelvis en deltagare. Det framkom att man lärde sig tecken på smärta 

med tiden och att man kunde nyttja denna kunskap för att bedöma förekomst av 

smärta på ett sätt som uppfattades som adekvat. En aspekt som belystes var att 

användandet av skattningsskalor kunde bidra till att öka förståelsen för smärta som 

fenomen och att det var en positiv sidoeffekt av dessa.  

 

5.6 Uppfattning kring hur utbildning påverkar smärtskattning 

Den andra kategorin som sammanställdes inom denna domän rörde 

smärtskattningsspecifik utbildning och vilka effekter den hade. Respondenterna 

konstaterade att det alltid fanns ett utrymme för mer kunskap om specifika områden 

som exempelvis smärtskattning. Ingen deltagare hade någon specifik 
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smärtskattningsutbildning, även om det framkom att bedömning av smärta ingick i 

bland annat fördjupningskurser i palliativ vård. Trots detta blev det tydligt att 

deltagarna ansåg att deras kunskap var tillräcklig för att kunna utföra smärtskattning 

med god kvalitet på deras respektive arbetsplatser.  

 

Ett perspektiv som framkom var att kunskapsnivån inom teamet kring patienten 

påverkade smärtskattningen. Det skulle kunna påverka utförandet i positiv riktning 

om man utbildade hela vårdlaget, från undersköterskor till läkare, på ett sådant sätt 

att skattningen både kunde utföras mer likvärdigt mellan patienter och från dag till 

dag och med bättre kunskapsbakgrund. De upplevde därtill att det fanns generella 

behov av utbildning kring smärtskattning hos omvårdnadspersonal för att kunna 

förbättra omvårdnaden inom detta område. 

 

5.7 Erfarenheter kring smärtskattningsverktygen 

Bristande verktyg för smärtskattning utgjorde en faktor som påverkade 

smärtskattningen. Flera dimensioner av problem med skattningsskalorna 

tydliggjordes. Dessa var framförallt att de uppfattades som omständiga, tog för lång 

tid och att de inte kändes helt relevanta.  

 

”För mycket papper blir det oftast för jobbigt att göra det [angående att smärtskatta 

med formulärbaserad skattningsskala]” (intervjuperson 2) 

 

som en respondent förtydligade sitt resonemang kring skalornas funktion. 

 

En erfarenhet kring skattningsskalorna som framträdde var att de kändes nya och 

delvis outprövade och att de därmed inte uppfattades som helt pålitliga. De kändes 

därför problematiska att implementera, eftersom det då fanns en risk för att 

sjuksköterskans personliga bedömning skulle komma i andra hand eller helt falla 

bort och ersättas av en metod med dålig funktion. En lösning på problemet framhölls 

och det var att man kunde anpassa en befintlig skala för den specifika vårdsituationen 

och därmed få ett bättre verktyg. Trots det fanns det lägen när även en sådan kunde 

bli för omständig och det uppfattades som bättre för patienten att direkt behandla en 

bedömd smärta istället för att först smärtskatta hen. 
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5.8 Tankar kring rutiner och organisation 

Det framkom att sjuksköterskorna i studien hade erfarenheten att rutiner för 

smärtskattning kunde påverka hur den utfördes. Förekomsten av sådana 

smärtskattningsrutiner varierade i urvalet mellan att de inte alls hade någon sådan, 

till att ha det som den främsta punkten i sin journalföring. Sammantaget kan sägas 

att studien visade att rutiner riskerade att hindra en effektiv och fungerande 

smärtskattning om de inte var tydligt anpassade till den aktuella verksamheten. Om 

en rutin skulle bli  

 

”ytterligare en rutin” (intervjuperson 4) 

 

så uppfattades också en risk för att den skulle hanteras alltför slentrianmässigt och 

därmed skulle smärtskattningen kunna riskera att missa en patient som faktiskt hade 

smärta. Stress och tidspress skulle även kunna bli resultatet av en rutin som inte var 

tydligt kopplad till den aktuella arbetsplatsens situation. Stress i sig visade sig vara en 

faktor som kunde påverka smärtskattningen negativt. Som tidigare nämnts framkom 

även att det fanns en risk att ett alltför strukturerat användande av 

skattningsinstrument skulle ha kunnat medföra att sjuksköterskornas erfarenhet och 

känsla inte längre skulle användas. 

 

En organisatorisk aspekt kring hinder som påverkar smärtskattning var det faktum 

att just sjuksköterskan är den i teamet ska bedöma smärta. Deltagarna reflekterade 

över att sjuksköterskan, speciellt i äldrevården, inte deltar i den patientnära 

omvårdnaden utan snarare fungerar som en konsult. Det tolkades som en faktor som 

hindrar en systematisk smärtskattning av patienterna och att det kunde ta resurser i 

anspråk som inte fanns på sjuksköterskenivån. Dessutom fanns uppfattningen att om 

sjuksköterskan inte hade en nära personlig kännedom om patienten kunde 

skattningsskalorna uppfattas som alltför summariska för att kunna ge en helhetsbild.  

 

”Det är svårt att vara bra på allt” (intervjuperson 3) 

 

som en respondent uttryckte det. 
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6 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Kvalitativ metod valdes för att kunna studera sjuksköterskornas tankar och 

erfarenheter kring fenomenet. Det för med sig att resultaten inte på ett enkelt sätt 

kan generaliseras, då hade en kvantitativ metod varit mer lämplig, men genom att 

tydligt beskriva urval och analysprocess har författarna försökt möjliggöra 

överförbarhet genom att skapa trovärdighet för resultaten genom att tydligt belysa 

deras tankar och erfarenheter (jämför Polit och Beck 2013a, 323). Tolkningen som 

gjorts har varit textnära och därmed belyst det manifesta innehållet i 

intervjumaterialet. Med en mer tematisk angreppsvinkel där underliggande 

betydelser av textmaterialet skulle ha analyserats kunde möjligen ha gett en annan 

möjlighet till tolkning av data. Det skulle i sin tur ha kunnat utgöra en grund för 

andra slutsatser (jämför Lundman och Graneheim 2008). 

 

Urvalet i sig kan utgöra en bristfaktor i studien. Vid kvalitativa studier eftersträvar 

man ett urval som efter hand ger en mättnad i nya data, vilket i sin tur skulle kunna 

göra möjligt tolkningar med större bärighet och relevans. Möjligheten för överföring 

till andra yrkesgrupper eller individer ökar också om urvalet är tydligt beskrivet och 

att tolkningen är gjord så att största möjliga förståelse för fenomenet har givits (Polit 

och Beck 2013a, 288). Hänsyn har därför tagits till detta i samband med 

urvalsprocessen och beskrivningen av denna (se vidare 4.2 Urval). 

 

Våra respondenter var samtliga kvinnor, de hade högre utbildning (då de var 

legitimerade sjuksköterskor) och de var i olika åldrar. De uppfattades också som 

etniskt svenska. Graneheim och Lundman (2004) menar att en blandning av kön och 

åldrar hos respondenter i en studie bidrar till en bredare bild av det studerade 

fenomenet. Det kan med ledning av det tänkas att studien hade kunnat rendera andra 

data med respondenter av annat kön. Genom att ha utelämnat män ur 

respondentgruppen kan vi också mer specifikt ha missat genuspåverkade perspektiv 

på omvårdnaden (jämför Polit och Beck, 2013b). Utifrån ett intersektionalistiskt 

synsätt skulle sannolikt även respondenter med olika utbildningsnivå (så som 

undersköterskor eller läkare, även om det möjligen hade påverkat frågeställning och 

syfte i sig) och med olika etnisk och kulturell bakgrund ha påverkat studiens resultat 

eftersom dessa indelningar påverkar gruppernas ställning och resurstilldelning i 
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samhället (jämför de los Reyes & Mulinari 2005, 34-35). Med intersektionalitet 

menas att maktstrukturer måste studeras i ett sammanhang och exempelvis kan kön 

inte sorteras ut och granskas på egen hand utan att helhetsperspektivet försvinner 

(jämför Nationalencyklopedin 2014). 

 

För att inte bredda studiens omfattning diskuterades inte patienterna utifrån ett 

köns- och genusperspektiv vid intervjuerna. Öhman (2009, 30) förklarar att det är 

viktigt att belysa genusperspektivet för att visa på strukturer ”som antingen 

missgynnar eller gynnar ettdera könet” och intervjufrågor som fokuserat på detta 

skulle därvidlag även sannolikt ha påverkat resultaten. I frågeförberedelserna valdes 

också användandet av pronomenet hen bort, istället formulerades frågor med så 

kallade inanimata termer såsom dessa och personen. Bakgrunden till detta var att det 

bedömdes att det fanns risk för att ett fokus riktades mot frågeformuleringen vilket i 

sin tur skulle kunnat ha inverkat på svaren. Detta trots att författarna gärna nyttjar 

ett arbetssätt som aktivt söker utmana rådande könsnormer och där hen utgör en del 

i det. 

 

Av samma anledning har studien inte heller försökt utröna huruvida 

sjuksköterskorna har uppfattat att åldersdiskriminering kan påverka 

smärtskattningen. Chapman (2010) berättar om risken för ålderism och hur vi 

påverkas att applicera fördomsfulla attityder kring äldre och smärta. Enligt Nygren 

och Lundman (2009, 193) förstås med begreppet ålderism att människor 

kategoriseras och ges egenskaper utifrån föreställningar om vad som hör till en viss 

ålder och åldrande. Detta kan utgöra grund både för diskriminering, men också för 

enklare saker som generaliseringar och undermåligt individuellt anpassade 

behandlingar. Som vi har konstaterat så är äldre som grupp en stor kategori som 

löper risk för smärta och kommunikativ svikt, varför ålderism som begrepp hade 

kunnat belysas för att ge en ytterligare dimension till studien. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

Vi har ovan belyst sjuksköterskors erfarenheter kring smärtskattning av patienter 

med kommunikationssvårigheter.  
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När det gällde sjuksköterskornas erfarenheter av patienter framkom att de 

uppfattade att de som var drabbade av smärta och nedsatt kommunikationsförmåga i 

första hand var de med en demenssjukdom och de som låg inför döden. Även de som 

hade konfusion och andra tillstånd som påverkar kognitionen, inklusive psykiska 

tillstånd med förändrad verklighetsuppfattning kunde höra till patientkategorin. 

Deras uppfattning stöds i stort av befintlig litteratur, exempelvis uppmärksammade 

ju D’Arcy (2009), Kaasalainen et al. (2007) och Reynolds (2008) liknande 

patientkategorier, vilket beskrivits i bakgrundsdiskussionen. Dewar et al. (2009) 

beskrev vidare hur patienter i psykiatrin bedömdes på basis av ett helhetsperspektiv 

med somatisk problematik ofta sekundär till psykisk dito.  

 

En viktig erfarenhet hos respondenterna som framkom var att det fanns en vilja att 

göra vad som kunde göras för de som var döende. Detta inkluderade att smärtskatta 

dem som ett led i möjligheten att minska deras lidande.  Likaså visade det sig att 

skattningsinstrumenten skulle kunna fylla en funktion, om man som 

omvårdnadsansvarig inte kände sig säker på de symtom som patienten uppvisar och 

man vill kunna utesluta eller konstatera närvaro av smärta. Kirkevold och Brodtkorb 

(2010, 114) beskriver, i linje med sjuksköterskornas erfarenheter, om hur viktigt det 

är att uppmärksamma beteendeförändringar hos patienterna i ett led att se 

försämring i hälsotillståndet. Vidare visar De Rond et al. (2000) att arbetsmetoder 

där systematisk skattning nyttjas faktiskt förbättrar omvårdnaden kring smärta vilket 

ger stöd för respondenternas resonemang. 

 

När det gällde användningen av smärtskattning som metod i mötet med patienter 

med kommunikationssvårigheter identifierade vi alltså två tydliga kategorier i svaren. 

Det visade sig att man i palliativa vårdsituationer smärtskattade med 

skattningsskalor i första hand. Deltagarna beskrev att de nyttjade Abbey Pain Scale i 

de lägena, vilket svarar mot Socialstyrelsens rekommendationer för smärtskattning 

(jämför Socialstyrelsen 2013) vid palliativ vård. Om bedömning av smärta nyttjades i 

andra lägen framkom det inte att det skedde på rutinbasis. Det är intressant att 

litteraturen beskriver att smärta förekommer hos en mycket stor andel av patienterna 

i äldreomsorg (Takai et al. 2010, American Geriatrics Society Panel on Persistent Pain 

in Older Persons 2000). Det kan implicera att det möjligen skulle vara bättre att utgå 

från att patienter i den gruppen skulle ha smärta, snarare än att först diagnosticera 
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ett smärtsamt tillstånd eller att avvakta tills att patienten bedömts som palliativ. 

Kirkevold och Brodtkorb (2010, 114) konstaterar också att det kan vara viktigt med 

smärtskattning då sådana tecken på smärta kan observeras tidigare än andra 

objektiva tecken. 

 

Gällande för- och nackdelar med strukturerad bedömning av smärta som 

arbetsmetod framkom att sjuksköterskorna tyckte att smärtskattning var en svår del 

av omvårdnaden. Berntzén et al. (2011, 359) konstaterade att “att kartlägga smärta 

hos människor som av olika skäl inte kan kommunicera verbalt ställer speciella 

krav” och det vittnar om att deltagarna i studien hade en realistisk syn på detta. 

Svårigheterna vid smärtskattning kunde dock överbryggas på olika sätt. Det fanns en 

syn på skattningsskalor som ett bra hjälpmedel för att kunna bedöma smärta och att 

man kunde använda dem i en större utsträckning i vården. En viktig funktion med 

smärtskattning som framkom var att metoden kunde minska risken för alltför 

subjektiva bedömningar från olika sjuksköterskors sida. Två studier (Chapman 2010, 

de Rond et al. 2000) visade att smärtskattning utan en strukturerad metod gav stora 

individuella variationer, vilket ger stöd åt den uppfattningen. Dessa studier vittnade 

också om att det skulle vara bra med en betydligt större användning av 

skattningsskalor på ett systematiskt sätt vilket nämnts i bakgrundsdiskussionen. 

Tolkningen i denna studie vittnade om att det synsättet inte ännu genomsyrade 

omvårdnaden. Det framkom att det generellt inte var tydliggjort hur skattningsskalor 

skulle användas, vilket kan ha bidragit till att de inte systematiskt tillämpades. En 

ytterligare aspekt kring svårigheten att finna en välfungerande metod var att det 

fanns en oro för att en bristfällig skattningsmetod riskerade att förbise en patient 

med smärta som skulle ha kunnat identifieras av en erfaren sjuksköterska även utan 

skattningsskala. Att kunna kombinera erfarenhetsbaserade arbetssätt med validerade 

metoder istället för att betrakta dem som motpoler skulle kunna vara en lösning på 

det problemet, vilket även Norberg (2006) resonerade kring. 

 

En aspekt som också framkom var att användandet av smärtskattning som metod 

möjliggjorde en tydligare dokumentation av utförda åtgärder på ett bättre sätt än att 

inte arbeta på det sättet. De Rond et al. (2000) visade som beskrivits tidigare att en 

rutin kring smärtskattning medför förbättrade journalföringsmöjligheter, vilket i sin 
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tur förbättrade smärtskattningen och man kan i och med denna studie konstatera att 

det finns ytterligare stöd för deras resonemang.  

 

Avseende respondenternas erfarenheter kring hur smärtskattning påverkas av 

personalens kunskaper tydliggjordes alltså två kategorier. Det framkom att 

erfarenhet av patienter med smärta och nedsatt kommunikationsförmåga spelade 

stor roll för hur man upplevde att man hade förutsättning att smärtskatta vid 

kommunikationssvårigheter. Deltagarna menade att den arbetslivserfarenhet de 

skaffat sig var ett viktigt hjälpmedel för att kunna smärtskatta på ett bra sätt. Det ger 

stöd åt Egan och Cornallys studie (2013) som konstaterade att påverkan av 

patientrelaterade hinder minskade med ökad erfarenhet av långtidsvård. Det 

framkom dessutom också att erfarenhet skulle kunna öka förståelsen av smärta i sig, 

vilket torde vara ett viktigt utvecklingssteg hos omvårdnadspersonal. 

 

När det gällde utbildningsnivån kring smärta och kommunikativ svikt beskrevs en 

diskrepans mellan vad deltagarna tyckte var en generell kunskapsnivå hos 

vårdpersonal relativt sin egen nivå. Det framkom att det alltid fanns ett 

utbildningsbehov rörande komplexa frågor som denna, men samtidigt menade 

deltagarna att de själva hade tillräcklig kunskap för att kunna utföra ett bra arbete på 

den arbetsplats där de för närvarande arbetade. Vid de tillfällen där respondenten 

hade gått någon vidareutbildning hade ingen av dem någon specifik smärtutbildning, 

men däremot hade de kommit i kontakt med smärtområdet under sina respektive 

fördjupningsutbildningar. McAuliffe et al. (2008) konstaterade i deras studie att flera 

hinder för smärtskattning kunde minskas genom mer utförlig utbildning både kring 

smärtskattningsmetoder och vilka tecken som kan observeras vid förekomst av 

smärta, vilket inte konsekvent var ett synsätt som framkom i denna studie. En 

pilotstudie (Francis och Fitzpatrick 2013) konstaterar att sjuksköterskor på 

kirurgiska vårdavdelningar har ett behov av både mer kunskap kring smärta och 

smärtskattning för att på att effektivt sätt kunna lindra smärtan. De beskriver också 

att det behövs stöd för att hitta nya attityder kring patienters smärta. Sannolikt 

återfinns det behovet inom fler fält av sköterskearbete. Deltagarna i vår studie 

resonerade vidare kring att utbildningsnivån i teamet som helhet skulle kunna 

underlätta för förbättring av smärtskattning och att riktade utbildningsinsatser till 

omvårdnadspersonal skulle kunna förtydliga deras roll i bedömning av smärta. 
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När det gällde smärtskattningsverktygen var erfarenheten att de som nämnts 

behövde utvecklas ytterligare. De upplevdes som omständiga, tidskrävande och att de 

brast i relevans, det framkom en känsla av att de var nya och ännu inte 

färdigutprovade och det uppfattades att skalorna var behäftade med ett antal brister. 

Den synen bekräftade de studier (Allcock, McGarry och Elkan 2002, Buffum et al. 

2007 och Herr et al. 2006) som konstaterade ett vidare forskningsbehov kring 

verktygen, vilket diskuterades under introduktionen. Det framkom vidare att man 

kunde anpassa skattningsinstrumenten för att de skulle fungera bättre anpassade för 

den patientkategori som man vårdade och att det upplevdes att det skulle kunna 

avhjälpa delar av de uppfattade problemen. Ellström (2006) konstaterar att för att 

förbättra förmågan att hantera komplexa problem krävs ett utvecklingsinriktat 

lärande. Det inkluderar bland annat att medverka i utvecklingsarbete för att lösa 

problem med rådande arbetssätt. Att utveckla smärtskattningsinstrumenten och 

anpassa dem lokalt är ett närmande till hans synsätt, vilket uppfattas som positivt. 

 

Därmed kommer vi in på vilka rutiner och organisatoriska faktorer som kunde 

påverka smärtskattning. När det gällde förekomsten av rutiner för smärtskattning så 

varierade det alltså från att det inte fanns någon rutin alls, till att det var en central 

arbetsuppgift för sjuksköterskan. Med det sagt framkom tydliga invändningar kring 

hur en rutin skulle kunna utformas. En grundläggande tanke var att en rutin kunde 

riskera att framtvinga användandet av de verktyg vilkas brister diskuterats ovan. Det 

uttrycktes också en oro för att den skulle kunna bli ännu en rutin som skulle kunna 

försvinna i mängden om den inte hade rätt utformning och tog lagom med tid och 

resurser i anspråk. Tidspress och att rutinen riskerade att inte bli anpassad till 

verksamheten nämndes också som orosfaktorer som kunde påverka 

smärtskattningen negativt. Socialstyrelsen (2013) tydliggör att rutiner för 

smärtskattning måste utvecklas och anpassas efter verksamheten, vilket tydligt ger 

stöd till respondenternas resonemang. 

 

När det gällde teamarbete så tydliggjorde Socialstyrelsen (2013) att det var viktigt 

med ett sådant arbetssätt för att kunna erbjuda patienten den bästa vården. De 

menade, vilket likaledes framkom i denna studie, att rutiner för fördelningen av 

arbetsuppgifter både avlastar individen och minskar risken för att patienten ska 



 

21 
 

“falla mellan stolarna” (ibid 2013, 33). Det framkom också att det med nödvändighet 

inte måste vara just sjuksköterskan som svarade för smärtskattning utan att 

omvårdnadspersonalen skulle kunna göra det bättre om de hade kunskap och rutiner 

för det. Att kunna lyfta fram eventuella andra yrkeskategorier i teamet som de som 

primärt skulle smärtskatta skulle alltså möjligen kunna avhjälpa det hinder som 

sjuksköterskans konsultroll innebar. 

 

7 Sammanfattning 

7.1 Klinisk relevans 

Smärtskattning föreföll vara ett komplext område som påverkades av flera faktorer 

och trots att flera studier visade på ett tydligt behov av strukturerade arbetssätt kring 

detta så fanns det inte några tydliga rutiner på flera stora arbetsplatser där vård av 

patienter som kan ha nedsatt kommunikationsförmåga bedrevs. Det verkade finnas 

ett stöd för att rutiner kring smärtskattning och verksamhetsanpassade arbetssätt 

behövdes i den dagliga vården på dessa platser och att sådana behövde utvecklas 

lokalt och förankras tydligt i arbetet. Likadant behövdes ett målinriktat arbete för att 

utveckla skattningsinstrumenten utifrån klinisk funktion. Det verkade också finnas 

ett behov av att betrakta smärtskattning som ett område som måste få belysas av hela 

omvårdnadsteamet och inte uteslutande hamna på sjuksköterskans bord. Att ta 

hänsyn till de erfarenheter som sjuksköterskorna hade som stöd när de 

smärtskattade var också en tydlig påverkansfaktor. Att kunna fortsätta nyttja dessa 

erfarenheter trots införandet av validerade metoder är därför viktigt. 

 

När det gällde kunskaper om smärtskattning verkade det som om att de 

grundläggande kunskaper som förmedlats via grundutbildningen var bra, men 

möjligen för ytliga. Det föreföll finnas fog för att en mer riktad 

smärtskattningsutbildning eventuellt kunde förbättra förutsättningarna för att sådan 

omvårdnad får ett större genomslag och kvalitet. 

 

Slutligen vill författarna nämna att det med en åldrande befolkning och en ökande 

smärtproblematik som följd av det kändes betryggande att de sjuksköterskor som 

ingick i studien hade en hög ambitionsnivå och medvetenhet om att det fanns 

förbättringspotential. Detta vittnade om att det fanns ett intresse för att utveckla 
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omvårdnaden inom smärtområdet. En tydlig vilja bland deltagarna att göra gott för 

patienterna visade på ett djupt engagemang och författarna vill tacka deltagarna i 

studien för deras erfarenheter. 

 

7.2 Vidare forskningsbehov 

Denna kvalitativa studie är ett nålstick i några verksamheter på ett lokalt plan, dock 

så torde antalet respondenter vara tillräckligt för att belysa fenomenet på ett 

grundläggande sätt. En kvantitativ studie med fokus på förekomsten smärta och 

kommunikationssvårigheter tillsammans med en genomgång av användning av 

skalor, förekomst av rutiner och verksamhetsanpassade metoder skulle kunna 

bekräfta behovet av förändringar i vårdorganisationen och bidra med ytterligare 

kunskap kring hur och när man ska bedöma smärta. Någon form av 

interventionsstudie där man prövar teambaserade lösningar skulle kunna besvara 

frågeställningar kring hur ansvaret för smärtskattning ska fördelas mellan 

personalkategorier, vilket skulle vara viktigt i utvecklandet av en rutin. En större 

kvalitativ studie med uppgift att klarlägga faktorer som påverkar smärtskattningen 

skulle eventuellt kunna tydliggöra hinder i utförandet av smärtskattning. 

 

Avseende skattningsskalor fann vi flera studier som tydliggjorde ett forskningsbehov 

på funktionen hos dessa. Vi menar att deras rön stämmer väl in i de verksamheter 

som vi har tittat på och att vår uppfattning är att användandet skulle kunna utökas 

om skattningsskalorna hade en bättre klinisk funktion än i dagsläget. Vår uppfattning 

är därför att kvantitativa studier där skattningsskalor jämförs med fokus både på 

funktion och på användbarhet skulle vara av relevans. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

 

1. Upplever du att du träffar patienter med smärta och som inte kan kommunicera 

detta? 

Följdfråga: Vilken typ av patient är det? 

 

2. Hur gör du för att skatta smärta hos denna grupp av patienter? 

 

3. Vet du om det finns rutiner på din arbetsplats för hur du ska smärtskatta denna 

grupp av patienter? 

OM NEJ: Önskar du att det fanns? 

 

4. Använder du några verktyg för att upptäcka smärta hos någon trots att personen 

ifråga kanske inte kan uttrycka det? (T.ex. NRS, eller skalor?) 

 

Om svar till fråga 4 framkommer i fråga 2, hoppa direkt till “OM JA”. 

OM JA: Hur tycker du att dessa verktyg fungerar / Tror du att du använder bra/rätt 

sorts verktyg? – Berätta mer. 

OM NEJ: Känner du till att det finns sådana verktyg? ELLER Vet du något om sådana 

verktyg? – Berätta mer. 

 

5. Känner du att dina kunskaper om smärtskattning vid nedsatt kommunikativ 

förmåga är tillräckliga? – Berätta mer. 

 

6. Tror du att smärtskattningen skulle ske på ett annat sätt om det fanns en fastslagen 

och inarbetad rutin att utgå ifrån? – Berätta mer. 

ELLER 

6. Tror du att rutinen gör att du smärtskattar på ett annat sätt än du skulle ha gjort 

utan en rutin? – Berätta mer. 

 

7. På vilket sätt tror du skulle en sådan rutin kunna underlätta för dig?/På vilket sätt 

tror du att rutinen underlättar för dig? Hur tänker du? 

 



 

 

8. Finns det saker som påverkar dig från att göra som du skulle vilja göra när det 

gäller smärtskattning? (Förutom rutiner, om de finns eller om de inte finns.) 

Exempelvis tidspress, “svåra” patienter, nära/lång relation till patienter (så att 

det känns kanske onödigt att använda skalor)? 



 

 

Bilaga 2 - Brev till verksamhetschef 

Till dig som är verksamhetschef för XX. 
 
Vi är två sjuksköterskestudenter vid Umeå Universitet som under 10 veckor av våren 
2014 kommer skriva vår kandidatuppsats inom ämnet omvårdnad. En studie 
genomförs med syfte till att undersöka om sjuksköterskor tror att fastställda rutiner 
eller arbetssätt för smärtskattning skulle kunna underlätta när de ska försöka 
identifiera och tolka patienters smärtupplevelser hos dem som själva inte kan 
kommunicera den. 
Data insamlas via intervjuer med sjuksköterskor på avdelningar där dessa kan 
komma i kontakt med nämnda patientgrupp. 
 
I och med detta brev ber vi dig om formell tillåtelse för att genomföra en sådan 
intervju i din verksamhet. Intervjuerna kommer ske på avtalad plats och kan komma 
att ske på de intervjuades arbetstid om arbetssituationen tillåter det. Intervjuerna 
kommer att ta c:a 5-20 minuter och kommer spelas in med hjälp av diktafon som 
sedan kommer att analyseras med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. 
 
Deltagandet i intervjun är helt frivilligt och deltagaren kan när som helst, utan någon 
som helst motivering, avbryta sitt deltagande. Materialet från intervjuerna kommer 
behandlas konfidentiellt enligt personuppgiftslagen (1998:204). 
 
Kandidatuppsatsen beräknas vara färdig i juni 2014. Vid frågor och funderingar är du 
varmt välkommen att kontakta oss, och om du vill ha del av den färdiga uppsatsen så 
bifoga gärna din e-postadress. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Sjuksköterskestuderande 
Olof Modin    Björn Lif 
Stipendiegränd 10D   Gluntens väg 11 
907 35 Umeå   907 37 Umeå 
olof.modin@hotmail.com  bjorn.lif@gmail.com  
telefon: 073-904 67 73   telefon: 070-914 77 78 
 
Handledare 
Stig Karlsson 
Professor, Institutionen för omvårdnad, Umeå Universitet 
stig.karlsson@umu.se  telefon: 090-786 92 59 
 
Ges tillstånd för att genomföra studien? Ja Nej 
Datum:__________ 
 
Namnteckning:_______________________________  
Tjänsteställning och 
namnförtydligande:_____________________________________________
_ 
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Bilaga 3 - Brev till deltagare i studien 

Förfrågan om deltagande i en intervjustudie 

 
Vi är två sjuksköterskestudenter vid Umeå Universitet som under 10 veckor av våren 
2014 kommer skriva vår kandidatuppsats inom ämnet omvårdnad. En studie 
genomförs med syfte till att undersöka om sjuksköterskor tror att fastställda rutiner 
eller arbetssätt för smärtskattning skulle kunna underlätta när de ska försöka 
identifiera och tolka patienters smärtupplevelser hos dem som själva inte kan 
kommunicera den. 
 
I och med detta brev tillfrågar vi dig om du vill delta i denna studie som kommer att 
utmynna i en kandidatuppsats. Intervjuerna kommer ske på avtalad plats och kan 
komma att ske på din arbetstid om arbetssituationen tillåter det. Intervjuerna 
kommer att ta c:a 5-20 minuter och kommer spelas in med hjälp av diktafon som 
sedan kommer att analyseras med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. Efter 
transkribering kommer dina svar att kodas så att du inte längre kan identifieras, och 
inspelningen kommer att hanteras på säkraste sätt och enligt personuppgiftslagen 
(1998:204). 
 
Deltagandet i intervjun är helt frivilligt och du kan när som helst, utan någon som 
helst motivering, avbryta ditt deltagande. 
 
Kandidatuppsatsen beräknas vara färdig i juni 2014. Vid frågor och funderingar är du 
varmt välkommen att kontakta oss. Om du vill ha del av uppsatsen så bifoga gärna 
din e-postadress.  
 
Med vänlig hälsning 
 
Sjuksköterskestuderande 
Olof Modin    Björn Lif 
Stipendiegränd 10D   Gluntens väg 11 
907 35 Umeå   907 37 Umeå 
olof.modin@hotmail.com  bjorn.lif@gmail.com 
telefon: 073-904 67 73   telefon: 070-914 77 78 
 
Handledare 
Stig Karlsson 
Professor, Institutionen för omvårdnad, Umeå Universitet 
stig.karlsson@umu.se  telefon: 090-786 92 59 
 
Ges du oss ditt tillstånd för att genomföra studien? Ja Nej 
Datum:___________ 
 
Namnteckning:_______________________________ 
Namnförtydligande och eventuell e-
postadress:__________________________________________________
_ 
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