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Sammanfattning  
Smärta är ett vanligt förekommande tillstånd hos patienter som söker vård. 
Sjuksköterskors behandling av patienters smärta har visat sig vara otillräcklig och 
syftet med litteraturstudien var att undersöka vilka barriärer som finns för 
sjuksköterskors behandling av patienters smärta. Litteraturstudien baserades på 11 
vetenskapliga artiklar och resulterade i fyra teman: Barriärer relaterade till 
smärtbedömning, barriärer relaterade till patienter, barriärer relaterade till 
organisationen samt barriärer relaterade till sjuksköterskor och sjuksköterskors 
samarbete med andra yrkeskategorier. Vanliga barriärer för smärtbehandling 
innefattade bristande smärtbedömning, att patienter motsätter sig smärtbehandling, 
tidsbrist i sjuksköterskors arbete samt brister i kommunikationen mellan 
sjuksköterskor och läkare. Vårdorganisatoriska förändringar samt utbildning av 
sjuksköterskor gällande smärtbehandling är av stor vikt för att minska barriärer för 
sjuksköterskors smärtbehandling. Fortsatt forskning inom området är betydelsefullt då 
sjuksköterskors behandling av patienters smärta fortfarande är otillräcklig.  
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Abstract 

Pain is a common recurring condition among patients who seek care. Nurses' 
management of patients' pain has shown to be insufficient and thus, the intention of 
the literature study was to examine barriers to nurses' pain management. The literature 
study was based on 11 scientific articles and resulted in four themes: Barriers related 
to pain assessment, barriers related to patients, barriers related to the organization and 
barriers related to nurses and their collaboration with other professions. Frequent 
barriers for pain management entailed deficient assessment of patients' pain, patients 
who oppose pain management, nurses' lack of time as well as lack of communication 
between doctors and nurses. A shift in healthcare organizations as well as the 
education of nurses regarding pain management plays a vital part in minimizing the 
barriers to nurses' pain management. Continued research within the area is valuable as 
nurses' management of patients' pain remains inadequate. 
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Inledning  
Inadekvat smärtbehandling bedöms kunna påverka 80% av den globala befolkningen 
och anses vara ett allvarligt problem i över 150 länder (Mędrzycka-Dąbrowska, 
Dąbrowski & Basiński, 2015). En studie visade att större andelen av patienter som sökte 
vård hade någon form av smärta dokumenterad i sin journal och hos ungefär hälften av 
patienterna var smärta den huvudsakliga anledningen till att de sökt vård (Cordell, 
Keene, Giles, Jones, Jones & Brizendine, 2002). Hos patienter som upplevde smärta 
hade 60% mer smärta än vad de var villiga att acceptera vid tiden för utskrivning 
(Blank, Mader, Wolfe, Keyes, Kirschner & Provost, 2001). Erbjudande om 
smärtlindring gavs till ungefär 50% av patienterna i en studie och endast hälften av 
dessa patienterna uppgav att smärtlindringen var tillräcklig. Smärtbedömning och 
adekvat smärtbehandling är en central del i omvårdnaden av patienter och är bland de 
viktigaste delarna i sjuksköterskors arbete (Williams & Manias, 2008). Behandling av 
smärta inom hälso-och sjukvård har genomgått stora förbättringar under de senaste 
decennierna men fortfarande finns det betydande barriärer för behandling av patienters 
smärta och patienter riskerar utebliven eller inadekvat smärtbehandling (Mędrzycka-
Dąbrowska et al., 2015).  
 
 
Bakgrund  
Smärta  
År 1965 publicerades litteratur om den teoretiska grunden för smärta som fenomen 
vilket Mędrzycka-Dąbrowska et al. (2015) nämner som en startpunkt för utvecklingen 
av sjukvårdens inställning till smärtproblematik. Vidare beskrivs det att 
smärtbehandling utvecklas under 1970-talet och studier som genomfördes under den 
tidsperioden visade att smärtbehandling bör vara en prioritet i hälso- och sjukvård. 
Under 1980-talet fortsatte arbetet med att fastställa smärtbehandling som en av de 
viktigaste prioriteringarna i vårdande av patienter och i patienters rehabilitering 
(Mędrzycka-Dąbrowska et al., 2015).  
 
Smärta definieras enligt Werner och Strang (2010) som ett subjektivt och obehagligt 
sinnesintryck som kan bestå av både fysiska, emotionella och själsliga faktorer. 
Fysiologisk smärta, som även benämns som nociceptiv smärta, uppstår när perifera 
känselreceptorer i kroppens vävnader aktiveras av skadlig stimulering. Nervceller i 
ryggmärgen aktiveras och signalerar till hjärnan som sedan frambringar smärta (Woolf 
& Salter, 2010). Den nociceptiva smärtan beskrivs som en varningssignal och är ofta 
snabbt övergående utan kvarstående vävnadsskada (Werner & Strang, 2010). 
Neuropatisk smärta uppstår vid skador som påverkar kroppens nervsystem och smärtan 
kan kvarstå efter att skadan har läkt (Woolf & Salter, 2010). NANDA Internationals 
samlar och definierar omvårdnadsdiagnoser för kliniskt bruk (Herdman, Kamitsuru & 
North American Nursing Diagnosis Association, 2014). NANDA Internationals 
definierar omvårdnadsdiagnoser gällande smärta utifrån International Association for 
the Study of Pain som "An unpleasant sensory and emotional experience associated 
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with actual or potential tissue damage, or described in terms of such damage" (s.440). 
NANDA Internationals definierar akut smärta som en plötsligt eller långsamt 
uppkommen smärta som har ett förväntat eller förutsägbart slut (Herdman et al., 2014). 
Smärtintensiteten kan variera från lätt till svår smärta. Faktorer som kan vara relaterade 
till akut smärta innefattar fysiska skador, biologiska skador samt kemiska skador. 
Kronisk smärta definieras som en plötsligt eller långsamt uppstånden smärta som kan 
vara konstant eller återkommande och som inte har något förväntat eller förutsägbart 
slut. Smärtintensiteten kan variera från lätt till svår smärta och smärtans varaktighet ska 
ha överstigit tre månader för att betraktas som kronisk. Relaterade faktorer till kronisk 
smärta innefattar bland annat muskuloskeletala åkommor, krosskador och skador på 
nervsystemet (Herdman et al., 2014). 
 
 
Betydelsen  av  smärtbehandling  
Det övergripande målet med smärtbehandling är att lindra lidande (Werner & Strang, 
2010). Adekvat smärtbehandling bidrar till färre smärtrelaterade komplikationer men 
också till ökad livskvalitet hos patienter som lider av smärta. Smärtbehandling är en 
betydande del i processen för att återställa patienters kroppsliga och mentala funktioner 
(Werner & Strang, 2010). Underbehandlad smärta orsakar inte bara patienter onödigt 
lidande utan kan även ge direkt skadliga konsekvenser. Ökad sjuklighet är en av de 
konsekvenser som kan drabba patienter med underbehandlad smärta och patienter 
riskerar dessutom förlängd återhämtning och försämrad livskvalitet (Williams & 
Manias, 2008). God smärtbehandling är av stor vikt då underbehandlad smärta kan leda 
till att patienters möjligheter till återhämtning försämras (Watt-Watson, Clark, Finley & 
Watson, 1999). Patienter med underbehandlad smärta löper större risk för att drabbas av 
komplikationer och den tillfälliga smärtan riskerar att utvecklas till kronisk smärta. Hos 
patienter som uppger att de blivit adekvat smärtbehandlade har färre komplikationer 
blivit dokumenterade (Watt-Watson et al., 1999). God smärtbehandling ger patienter 
möjlighet att återgå till att kunna utföra vardagliga aktiviteter så som att arbeta, 
medverka i sociala arrangemang samt återuppta sociala relationer (Williams & Manias, 
2008). 
 

Smärtbedömning  utifrån  smärtskattningsverktyg  
För att kunna ge effektiv smärtbehandling är det viktigt att utföra en noggrann 
smärtbedömning. Validerade smärtskattningsverktyg är användbara vid bedömning av 
patienters smärta då en objektiv bedömning av någon annans smärta inte är tillförlitlig 
(Breivik et al., 2008). Numeric Rating Scale (NRS) och Visual Analog Scale (VAS) är 
exempel på endimensionella smärtskattningsverktyg som är lämpliga att använda för att 
mäta den upplevda smärtan vid det specifika tillfället och för att upptäcka förändringar i 
patienters upplevda smärtintensitet (Breivik et al., 2008). Mätinstrumentet VAS består 
av en mätsticka med en vertikal eller horisontal linje där patienter kan markera sin 
smärta från noll till tio där noll står för “ingen smärta” och tio står för “värsta tänkbara 
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smärta”. NRS består av en mätsticka som är numrerad från noll till tio där noll står för 
“ingen smärta” och tio står för “värsta tänkbara smärta” (Werner & Strang, 2010). 
Multidimensionella smärtskattningsverktyg är användbara vid bedömning av kroniska 
smärttillstånd och cancersmärta. Vid bedömning av smärta hos patienter som lider av 
kognitiv svikt eller demenssjukdom är det av stor vikt att använda validerade 
smärtskattningsverktyg som är anpassade för den specifika patientgruppen (Breivik et 
al., 2008).  
 
 
Sjuksköterskors  roll  i  smärtbehandling  
Tidigare forskning inom området smärtbehandling har visat att hälso- och 
sjukvårdspersonal samt patienter inte får tillräckligt med information gällande smärta 
vilket kan påverka patienters smärtbehandling negativt (Williams & Manias, 2008). 
Otillräcklig kvalitetssäkring av smärtbehandling, kritisk inställning till användandet av 
opioider samt misstro gentemot patienters rapportering av smärta var andra orsaker som 
kan leda till undermålig smärtbehandling. Bristande smärtbedömning och otillräcklig 
uppföljning efter smärtbehandling var också faktorer som kan leda till undermålig 
smärtbehandling (Williams & Manias, 2008). 
 
Sjuksköterskor har en väsentlig roll i smärtbehandling och ska verka som ett stöd för 
patienter som lider av smärta (Oware-Gyekye, 2008). Genom att bemöta patienter med 
respekt och genom att skapa förståelse för patienters individuella smärtupplevelse kan 
sjuksköterskor utföra smärtbedömningar i sammarbete med patienter vilket är en 
förutsättning för god omvårdnad. Sjuksköterskor kan även säkerställa god omvårdnad 
vid behandling av patienters smärta genom att ha aktuell kunskap samt genom 
reflektion kring egna åsikter och fördomar gentemot patienter och patienters smärta 
(Nielsen Kamp, 2010). Sjuksköterskor spenderar mer tid med patienter jämfört med 
övrig sjukvårdspersonal vilket ger sjuksköterskor möjlighet att kontinuerligt medverka i 
behandling av patienters smärta (Oware-Gyekye, 2008). Sjuksköterskors praktiska 
ansvar i smärtbehandling innefattar en inledande smärtbedömning och följs sedan av 
observation av patienter och patienters fysiska tillstånd. Sjuksköterskor planerar och 
utför omvårdnadsåtgärder samt informerar patienter gällande smärta och planerad 
behandling. Smärta kan behandlas med läkemedel och sjuksköterskor ansvarar ofta för 
administrering, observation och utvärdering vilket kräver kunskap om såväl patienters 
tillstånd som det aktuella läkemedlets verkan och biverkningar. Sjuksköterskor ansvarar 
också för att patienter bibehåller sin självbestämmanderätt och att patienter får 
möjlighet att medverka i beslutsfattande som gäller den egna vården (Oware-Gyekye, 
2008). 
 
Good och Moore (1996) utvecklade en omvårdnadsteori som avser att hjälpa 
sjuksköterskor i kliniskt arbete med behandling av akut smärta. Det huvudsakliga målet 
med teorin är att patienter ska uppleva mindre smärta och samtidigt drabbas av minsta 
möjliga biverkningar av smärtstillande läkemedel. För att uppnå balans mellan 
smärtlindring av patienters smärta och eventuella biverkningar av läkemedel har 
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sjuksköterskor ett betydande ansvar. Ansvaret innefattar administrering av läkemedel 
samt både farmakologiska och ickefarmakologiska åtgärder för att förhindra återkomst 
av smärta. Sjuksköterskors ansvar innefattar även regelbunden bedömning av smärta 
och regelbunden bedömning av biverkningar efter given smärtbehandling (Good & 
Moore, 1996). Sjuksköterskor bör genom undervisning hjälpa patienter att medverka i 
den egna vården och bör även tillsammans med patienter sätta upp mål för 
smärtbehandling. Då patienters smärta uppnår en oacceptabel nivå är det 
sjuksköterskors ansvar att på nytt bedöma smärtan och sätta in lämpliga åtgärder till 
dess att patientens smärta återigen är acceptabel (Good & Moore, 1996). 
 
 
Problemformulering  
Tidigare forskning visar att smärta är ett vanligt förekommande tillstånd hos patienter 
som söker vård. I sjuksköterskors arbete ingår utförande av smärtbedömning samt att ge 
patienter smärtlindring. Otillräcklig behandling av smärta kan leda till komplikationer 
hos patienter, dock visar forskning att sjuksköterskors smärtbehandling är otillräcklig. 
Det är därför av intresse att undersöka vilka barriärer som finns för sjuksköterskors 
behandling av patienters smärta.    
  
 
Syfte  
Syftet med litteraturstudien var att undersöka vilka barriärer som finns för 
sjuksköterskors behandling av patienters smärta. 
 
 
Metod  
Den valda metoden är en allmän litteraturstudie genomförd utifrån Forsberg och 
Wengströms (2015) riktlinjer.  
 

Datainsamling  
Litteraturstudien inleddes med en informationssökning vilken utfördes i två steg. Det 
första steget var den inledande sökningen där ostrukturerade sökningar gjordes i flera 
databaser och i andra sökmotorer. En inledande sökning ger en tydligare bild av det 
valda ämnesområdet och skapar en grund för vidare sökning. Det andra steget var den 
egentliga sökningen där systematiska sökningar genomfördes (Östlundh, 2012). Den 
egentliga sökningen utfördes i databaserna CINAHL (Cumulative Index of Nursing and 
Allied Health) och PubMed. I enlighet med Forsberg och Wengström (2015) användes 
inklusions- och exklusionskriterier. Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle ha 
abstrakt tillgängligt, vara publicerade mellan 2006-2016 samt vara relevanta för 
litteraturstudiens syfte. Exklusionskriterier var artiklar inom området barn och pediatrik. 
Följande sökord användes i sökningarna: pain, barriers, obstacles, challenges, 
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hindrance, limitation, nurs*, nurses, caring, nursing, pain management, child, 
pediatric. Ordet nurse trunkerades med asterix,* vilket ger en bredare sökning som 
innefattar flera former av ordet nurse (Forsberg & Wengström, 2015). Sökorden child 
och pediatric användes för att exkludera resultatartiklar inom ämnesområdet barn och 
pediatrik. Booleska operatörer användes för att kombinera sökord. Den booleska 
operatören AND användes för att göra sökningen mer specifik då databasen söker 
artiklar som innehåller samtliga av de kombinerade sökorden. Den booleska operatören 
OR användes då en mer omfattande sökning önskades och databasen söker då artiklar 
som innehåller något av de kombinerade sökorden. Den booleska operatören NOT 
användes för att begränsa sökningen från de områden sökorden avser (Forsberg & 
Wengstöm, 2015). I de flesta databaser finns en ämnesordlista där ord som valts ut för 
att representera ett ämnesområde finns med. Ämnesorden är uppdelade i grupper och 
undergrupper (Forsberg & Wengström, 2015). I CINAHL benämns ämnesorden som 
headings-termer och i PubMed benämns ämnesorden som MeSH-termer. För att kunna 
gradera de valda artiklarnas vetenskapliga kvalitet granskades artiklarna enskilt utifrån 
Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvantitativ eller kvalitativ 
metod. 
 

Sökning  i  CINAHL  

CINAHL är en databas som behandlar omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi men 
som huvudsakligen innehåller omvårdnadsforskning. De typer av dokument som 
databasen innehåller är vetenskapliga tidskriftsartiklar, monografier, 
doktorsavhandlingar och konferensabstrakt (Forsberg & Wengström, 2015). Varje 
sökord slogs upp i databasens ämnesordlista. Sökordet pain fanns som headings-term. 
Headings-termen nurses testades men byttes ut mot sökordet nurs* för att ge ett ökat 
antal träffar. Det fanns ej någon headings-term för begreppet barriärer och därför valdes 
fritextsökning med sökorden barriers och synonymerna obstacles, challenges, 
hindrance och limitation. Den egentliga sökningen utfördes 20161018. Sökordet pain 
användes som headings-term och major concept. Samtliga scope notes i ämnesområdets 
subheadings lästes och de som ansågs vara relevanta för litteraturstudiens syfte valdes 
ut, se tabell 2, bilaga B. Därefter kompletterades sökningen med sökorden barriers OR 
obstacles OR challenges OR hindrance OR limitation och nurs* som fritextsökning. 
Sökning resulterade i 138 träffar och 138 abstrakt lästes. I CINAHL valdes 15 artiklar ut 
för vidare granskning varav fem valdes ut som resultatartiklar. De artiklar som valdes 
bort hade antingen för låg vetenskaplig kvalitet eller svarade inte tillräckligt på 
litteraturstudiens syfte. Ytterligare en sökning utfördes 20161027 med pain som 
headings-term och major concept. Caring lades till som fritextord och sökorden 
barriers OR obstacles OR challenges OR hindrance OR limitation användes som 
fritextord. Sökningen gav 16 träffar där fyra artiklar valdes ut för granskning varav tre 
var dubbletter från tidigare sökningar. Tre artiklar valdes ut som resultatartiklar varav 
samtliga var dubbletter från tidigare sökningar. Sökordsöversikten presenteras i tabell 1, 
bilaga A. Sökhistoriken presenteras i tabell 2, bilaga B. 
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Sökning  i  PubMed  

PubMed är en databas som innehåller forskning inom områdena medicin, omvårdnad 
och odontologi. Till största del innehåller databasen vetenskapliga tidskriftsartiklar. 
(Forsberg & Wengström, 2015). Varje sökord slogs upp i databasens ämnesordslista. 
Pain, pain management, nurses, nursing, child och pediatric var MeSH-termer. Child 
samt pediatric användes som MeSH-termer och den booleska operatören NOT 
användes för att utesluta artiklar inom ämnesområdet barn och pediatrik. MeSH-term 
för begreppet barriärer fanns inte och istället gjordes en fritextsökning och sökordet 
barriers användes tillsammans med synonymerna obstacles, challenges, hindrance och 
limitation. Den egentliga sökningen utfördes 20161019. Sökordet pain användes som 
MeSH-term. Barriers, obstacles, challenges, hindrance och limitation söktes i fritext. 
Nurses och nursing användes som MeSH-termer. Child och pediatric användes som 
MeSH-termer. Sökningen resulterade i 472 träffar och 472 abstrakt lästes. Ur sökningen 
valdes 22 artiklar ut för vidare granskning varav två var dubbletter från tidigare 
sökningar. Åtta artiklar valdes ut som resultatartiklar. De artiklar som valdes bort hade 
antingen för låg vetenskaplig kvalitet eller svarade inte tillräckligt på litteraturstudiens 
syfte. Sökordsöversikten presenteras i tabell 1, bilaga A. Sökhistoriken presenteras i 
tabell 2, bilaga B. 
 

Databearbetning  
De 11 artiklar som valdes ut som resultatartiklar ansågs besvara litteraturstudiens syfte. 
Efter att ha kvalitetsgranskats enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för 
kvalitativa eller kvantitativa artiklar bedömdes alla artiklar ha en tillräckligt god 
vetenskaplig kvalitet. Kvalitetsgrad I innefattar artiklar med högst vetenskaplig kvalitet 
och grad III innefattar artiklar med lägst vetenskaplig kvalitet. Sju av artiklarna 
bedömdes ha vetenskaplig kvalitet grad I. Tre av artiklarna bedömdes ha vetenskaplig 
kvalitet grad II. En av artiklarna hade ett stort bortfall vilket inte analyserades och därav 
bedömdes artikeln endast uppfylla grad II. De andra två artiklarna med vetenskaplig 
kvalitet grad II saknade analys av bortfall och hade en låg kritisk diskussion kring den 
egna studien.  
 
I samband med artikelgranskning av de valda artiklarna gjordes artikelöversikter för att 
skapa en överblick av resultatets innehåll i enlighet med Forsberg och Wengström 
(2015) vilka beskrivs i tabell 3, bilaga C. Artikelöversikterna färdigställdes gemensamt 
och därefter påbörjades arbetet med att analysera resultatartiklarnas innehåll utifrån 
litteraturstudiens syfte. Resultatartiklarnas innehåll lästes enskilt upprepade gånger och 
därefter färgkodades delar ur resultatet som ansågs vara relevant för syftet. Likheter och 
skillnader som framkommit under den enskilda analysen diskuterades och preliminära 
teman togs fram. Efter vidare diskussion skapades tydliga strukturer i resultatet. Det 
framtagna resultatet sammanfattades sedan gemensamt utifrån en beskrivande analys i 
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syfte att ange resultatet utan egen tolkning (Henricson, 2012). Analysen resulterade i 
fyra kategorier vilka benämndes: Barriärer relaterade till smärtbedömning, barriärer 
relaterade till patienter, barriärer relaterade till organisationen samt barriärer 
relaterade till sjuksköterskor och sjuksköterskors samarbete med andra 
yrkeskategorier.   
  
Forskningsetiska  överväganden  
Forskningsetik utgår i första hand från principerna att göra gott, att inte göra skada, att 
vara rättvis samt att respektera självbestämmande och integritet. 
Människovärdesprincipen belyser att alla människor har ett lika värde samt att alla 
människor har rätt till lika vård (SOU, 1995:5). För att en studie som består av 
forskning utförd på människor ska bli godkänd och få tillåtelse att bli publicerad måste 
studien genomgå en etisk prövning (Vetenskapsrådet, 2015). För att forskning som 
utförs på människor ska få genomföras måste deltagarna vara tydligt informerade om 
relevant information. Informationen bör bland annat innefatta studiens syfte, risker som 
kan förekomma, att deltagandet är frivilligt och att det går att avbryta deltagandet när 
helst deltagarna vill. Deltagarna måste dessutom initialt ge sitt samtycke till att delta i 
studien, något som deltagarna kan återkalla när som helst (Lunds Universitet, 2015). 
Informerat samtycke beskrivs även i Belmontrapporten. Krav på informerat samtycke 
förstutsätter att en individ ska ha fått tillräcklig information samt även förstått 
informationen och dess påföljder för att kunna fatta ett beslut om deltagande 
(Belmontrapporten, 1978). Helsingforsdeklarationen är ett dokument som behandlar de 
grundläggande principerna om hur forskning på människor ska gå till. Den belyser 
bland annat att deltagare i studier har rättigheter och vilka rättigheterna är samt att 
deltagarnas rättigheter alltid ska prioriteras framför forskning. Helsingforsdeklarationen 
tar även upp att studiers nytta och risker ska vägas mot varandra (World Medical 
Association, 2013). Enligt Forsberg och Wengström (2015) är det av stor vikt att 
artiklar som väljs ut som grund för resultatet i en litteraturstudie har etiskt tillstånd. 
Samtliga av de artiklar som använts i litteraturstudiens resultat har blivit godkända från 
en etisk kommitté vilket minskar riskerna med litteraturstudien. Sjuksköterskors 
barriärer för smärtbehandling uppmärksammas i litteraturstudien vilket kan vara till 
nytta för samhället då ökad medvetenhet om problemet skapar möjligheter att förbättra 
patienters smärtbehandling.   
 

Resultat  
 
Barriärer  relaterade  till  smärtbedömning  
Bristande smärtbedömning är en vanlig orsak till att patienter får otillräcklig 
smärtbehandling (Pretorius, Searle & Marshall, 2015). Flera studier beskriver 
svårigheter med att utföra smärtbedömning på patienter med nedsatt kognitiv funktion 
vilket är en orsak till att smärtbedömning inte utförs (Coker, Papaioannou, Kaasalainen, 
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Dolovich, Turpie & Taniguchi, 2010; Egan & Cornally, 2013; Rantala, Kankkunen, 
Kvist & Hartikainen, 2014). Det kan även finnas svårigheter med att bedöma smärta hos 
patienter som har någon form av sensorisk funktionsnedsättning som exempelvis hörsel- 
eller synnedsättning (Coker et al., 2010; Mędrzycka-Dąbrowska, Dąbrowski, Basiński 
& Pilch 2016; Rantala et al., 2014). En annan vanlig orsak till bristande 
smärtbedömning är att äldre patienter kan ha svårt att fullfölja en smärtbedömning som 
genomförs utifrån smärtskattningsverktyg (Coker et al., 2010; Egan & Cornally, 2013; 
Mędrzycka-Dąbrowska, Dąbrowski, Basiński & Małecka-Dubiela, 2016; Mędrzycka-
Dąbrowska, Dąbrowski, Basiński & Pilch, 2016). Under en intervju förklarar en 
sjuksköterska att standardiserade smärtskattningsverktyg inte upplevdes finnas 
tillgängliga på arbetsplatsen och att många som arbetade där inte var medvetna om 
standardiserade smärtskattningsverktyg (Subramanian, Allcock, James & Lathlean, 
2011). Andra sjuksköterskor har också rapporterat att det finns en brist på strukturerade 
smärtskattningsverktyg att använda vid smärtbedömning, särskilt hos patienter med 
demenssjukdom, vilket ansågs vara en barriär för smärtbehandling (Kaasalainen, 
DiCenso, Donald & Staples, 2007). Skillnader i språk påverkade kommunikationen 
mellan sjuksköterskor och patienter vilket var en vanligt förekommande barriär för 
smärtbedömning (Coker et al., 2010). 
 
Barriärer  relaterade  till  patienter  
En barriär för smärtbehandling som blivit dokumenterad i flera studier är att patienter 
motsätter sig smärtbehandling (Jeon, Kim, Cleeland & Wang, 2006; Pretorius et al., 
2015). En del sjuksköterskor upplevde att en barriär för smärtbehandling var att 
patienter med demenssjukdom motsatte sig smärtbehandling. Patienter med 
demenssjukdom kan befinna sig i ett konfunderat tillstånd och förstår inte alltid 
meningen med behandlingar vilket försvårar smärtbehandling och administrering av 
smärtstillande läkemedel (Rantala et al., 2014). En orsak till patienters motvilja ansågs 
vara att patienter upplever rädsla gentemot användande av läkemedel eller rädsla för 
biverkningar (Coker et al., 2010; Jeon et al., 2006). En annan barriär för 
smärtbehandling var att patienter väljer att inte ta emot smärtbehandling och att 
patienterna väljer att uthärda smärtan utan smärtlindring (Coker et al., 2010). Patienter 
som kräver mycket uppmärksamhet och som har stora behov som är svåra att tillgodose 
samt patienter med påstridiga anhöriga upplevdes av sjuksköterskor vara en barriär för 
smärtbehandling (Shoqirat, 2015). 

Flera studier visade att patienter inte rapporterade sin smärta till sjuksköterskor vilket 
var en barriär för smärtbehandling (Coker et al., 2010; Mędrzycka-Dąbrowska 
Dąbrowski, Basiński & Małecka-Dubiela, 2016; Pretorius et al., 2015). I en studie av 
Shoqirat (2015) beskrev en sjuksköterska att patienter noterade att läkaren tar de 
slutgiltiga besluten och därför ser patienter inte det som en nödvändighet att rapportera 
smärta till sjuksköterskor. 
 
En del sjuksköterskor som arbetade på intensivvårdsavdelningar upplevde att patienters 
tillstånd var en barriär för smärtbehandling. En sjuksköterska förklarar att de flesta 
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patienterna på avdelningen var väl smärtlindrade men att patienter med vissa specifika 
smärttillstånd var svåra att behandla (Subramanian et al., 2011). En del sjuksköterskor 
upplevde att sväljsvårigheter hos patienter försvårade läkemedelsadministration vilket 
ansågs vara en barriär för smärtbehandling (Rantala et al., 2014). En annan studie 
visade att då patienter inte hade tillgängliga intravenösa infarter var det ännu en barriär 
(Pretorius et al., 2015).  
 
Barriärer  relaterade  till  organisationen  
En barriär för smärtbehandling var brister i vårdorganisationen vilket innefattade att 
sjuksköterskor behövde leta efter nycklar för att komma åt narkotikapreparat, erhålla 
signaturer samt hitta läkemedel (Coker et al., 2010; Mędrzycka-Dąbrowska, Dąbrowski, 
Basiński & Małecka-Dubiela, 2016). Sjuksköterskor upplevde även att tung 
arbetsbelastning var en barriär (Kaasalainen et al., 2007; Shoqirat, 2015). 
Sjuksköterskor som ansvarade för svårt sjuka patienter i samband med att ansvara för 
patienter med smärta var ännu en barriär (Pretorius et al., 2015). Störningsmoment vid 
smärtbehandlingsåtgärder var en vanlig barriär för smärtbehandling (Rejeh, Ahmadi, 
Mohammadi, Kazemnejad & Anoosheh, 2009). Ytterligare barriärer var att 
ickefarmakologiska hjälpmedel som används vid smärtbehandling som exempelvis 
madrasser eller värme- och kylkuddar var otillgängliga (Coker et al., 2010). Brist på 
kliniska riktlinjer vid smärtbehandling var en vanlig barriär (Rejeh et al., 2009). I en 
studie av Subramanian et al. (2011) upplevde sjuksköterskor att det var viktigt att ha 
riktlinjer som visar åtgärder och påminner om vad sjuksköterskor ska göra när patienter 
upplever smärta.  
 
Tidsbrist var en vanligt förekommande barriär för smärtbehandling (Kaasalainen et al., 
2007; Rantala et al., 2014). Sjuksköterskors tidsbrist var en orsak till otillräcklig 
smärtbedömning och uppföljande kontroller av smärta och biverkningar (Pretorius et 
al., 2015). Sjuksköterskor upplevde att tidsbrist var en orsak till att ickefarmakologiska 
hjälpmedel inte användes vid smärtbehandling (Jeon et al., 2006). Tidsbrist försvårade 
patientundervisning och en barriär för smärtbehandling var att sjuksköterskor inte kunde 
undervisa patienter om nödvändigheten av att ta ordinerade läkemedel, om 
läkemedelsordning, beroende samt olika alternativ till läkemedel (Coker et al., 2010; 
Egan & Cornally, 2013). Sjuksköterskor kunde inte övervaka patienter kontinuerligt 
efter behandling med intravenös smärtlindring. Sjuksköterskor kunde inte heller 
upptäcka biverkningar av smärtstillande läkemedel när patienter lämnade avdelningen 
för att genomgå undersökningar vilket var ytterligare barriärer för smärtbehandling 
(Pretorius et al., 2015). 
  

Barriärer  relaterade  till  sjuksköterskor  och  sjuksköterskors  samarbete  
med  andra  yrkeskategorier  
Otillräcklig kunskap hos sjuksköterskor gällande smärtbehandling var en vanlig barriär 
(Jeon et al., 2006; Pretorius et al., 2015). Svårigheter med att bedöma biverkningar av 
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narkotikaklassade läkemedel var också en vanlig barriär för smärtbehandling (Jeon et 
al., 2006).  Sjuksköterskor upplevde att de hade begränsade möjligheter att vara 
delaktiga i beslutsfattande kring patienters smärtbehandling (Shoqirat, 2015; 
Subramanian et al., 2011). En annan barriär var att sjuksköterskor inte spenderade 
tillräckligt med tid hos patienter med smärta vilket ledde till att sjuksköterskorna inte 
kände till smärtans omfattning (Mędrzycka-Dąbrowska, Dąbrowski, Basiński & Pilch, 
2016; Rantala et al., 2014). En studie visade att en begränsad relation mellan 
sjuksköterskor och patienter också var en barriär för smärtbehandling (Rejeh et al., 
2009). Otillräcklig dokumentation av vilken effekt smärtbehandling haft hos enskilda 
patienter var ännu en barriär (Rantala et al., 2014). En studie beskrev att en barriär för 
smärtbehandling var att sjuksköterskor inte ville använda opioider vid smärtbehandling 
av patienter (Kaasalainen et al., 2007). En annan studie beskrevs att sjuksköterskor inte 
ville ge smärtbehandling till patienter före det att en diagnos blivit fastställd (Pretorius 
et al., 2015). Sjuksköterskors svårigheter med att behandla patienter med alkohol- eller 
drogproblematik var ännu en barriär (Pretorius et al., 2015). 
 
En vanlig barriär för smärtbehandling var den begränsade möjligheten att diskutera 
patienters smärta med ett vårdteam (Egan et al., 2013; Mędrzycka-Dąbrowska, 
Dąbrowski, Basiński & Małecka-Dubiela, 2016; Mędrzycka-Dąbrowska, Dąbrowski, 
Basiński & Pilch, 2016). Ännu en barriär var att sjuksköterskor saknade möjlighet att 
konsultera kliniska farmaceuter angående äldre patienters smärtbehandling (Mędrzycka-
Dąbrowska, Dąbrowski, Basiński & Pilch 2016). 

En vanlig barriär för smärtbehandling var att läkare misstror sjuksköterskors bedömning 
av patienters smärta (Mędrzycka-Dąbrowska, Dąbrowski, Basiński & Małecka-Dubiela, 
2016; Mędrzycka-Dąbrowska, Dąbrowski, Basiński & Pilch 2016). Sjuksköterskor 
rapporterade att samarbetet mellan sjuksköterskor och läkare var bristfälligt 
(Kaasalainen et al., 2007). I en studie av Shoqirat (2015) beskrev en sjuksköterska att 
det var meningslöst att argumentera med en läkare då läkarna endast såg sjuksköterskor 
som en underordnad. Det framkom även att sjuksköterskor kände sig hjälplösa i 
samarbetet med läkare gällande behandling av patienters smärta (Shoqirat, 2015). Det 
var svårt för sjuksköterskor att få kontakt med läkare för att diskutera resultat av 
smärtbedömning hos äldre patienter (Mędrzycka-Dąbrowska, Dąbrowski, Basiński & 
Małecka-Dubiela, 2016). En sjuksköterska förklarar att läkare motsätter sig att 
sjuksköterskor har en lista med utvalda läkemedel som kan ordineras av sjuksköterskan 
utan en läkares signatur. Sjuksköterskan fortsätter att förklara att det hindrar 
sjuksköterskan från att ordinera och administrera läkemedel då det finns en risk för att 
läkaren inte vill signera i efterhand (Kaasalainen et al., 2007). 
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Diskussion  
Metoddiskussion  
Begreppen trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet används som 
indikatorer för vetenskaplig kvalitet (Henricson, 2012). Genom att diskutera 
litteraturstudien utifrån de fyra begreppen kan litteraturstudiens vetenskapliga kvalitet 
säkras.   
 
En inledande litteratursökning utfördes till en början för att ge inblick i litteraturen inom 
det valda ämnet samt för att vara till hjälp vid val av relevanta sökord inför den 
egentliga litteratursökningen. Att utföra en inledande sökning och en egentlig sökning 
stärker litteraturstudiens bekräftelsebarhet (Henricson, 2012). Litteratursökningen 
utfördes i databaserna CINAHL och PubMed. De båda databaserna innefattar 
huvudsakligen omvårdnadsforskning vilket styrker litteraturstudien trovärdighet 
(Forsberg & Wengström, 2015). Att använda fler databaser hade kunnat generera ett 
större antal resultatartiklar men då de första sökningarna gav stora träffar och relevanta 
artiklar där många artiklar valdes ut för vidare granskning beslutades det att inte utföra 
sökningar i fler databaser.  
 
De sökord som användes i den egentliga sökningen framkom under den inledande 
sökningen och valdes utifrån litteraturstudiens syfte. Det kan finnas fler sökord som 
hade genererat ett större antal resultatartiklar. Samtliga sökord kontrollerades gentemot 
databasernas ämnesordlistor. Att använda ämnesord ökar precisionen i 
litteratursökningar (Friberg, 2015). I den egentliga sökningen i CINAHL söktes pain 
som major concept då ämnet smärta skulle vara centralt i sökningens resultat. 
Sökningen kompletterades med utvalda Scope Notes för att begränsa och specificera 
sökningen ytterligare. Samtliga Scope Notes som ansågs kunna ha någon relevans för 
studiens syfte valdes. Sökorden nursing och caring provades i båda databaserna då 
sökorden säkerställer ett resultat som är relevant för huvudämnet omvårdnad.  
 
Sökningarna begränsades med abstract available för att det skulle kunna avgöras om 
artiklarna svarade på litteraturstudiens syfte eller ej. Begränsningen kan ha lett till att 
relevanta artiklar exkluderades. Samtliga titlar och abstrakt lästes vilket ledde till att 
relevanta vetenskapliga artiklar ej valdes bort på grund av att titeln inte svarade på 
litteraturstudiens syfte. Då många abstrakt lästes igenom under begränsad tid kvarstår 
det en viss risk att artiklar som kunde ha varit relevanta för syftet ändå inte valdes ut för 
vidare granskning.  
 
Genom att använda och presentera tydliga inklusions- och exklusionskriterier styrks 
litteraturstudiens bekräftelsebarhet (Henricson, 2012). Då det valda ämnet för 
litteraturstudien är väl beforskat begränsades sökningarna till artiklar som var 
publicerade inom de senaste tio åren för att göra resultatet hanterbart. Barn och 
pediatrik exkluderades ur litteraturstudiens resultat då smärtbehandling av barn ansågs 
skilja sig från smärtbehandling av vuxna.  
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De vetenskapliga artiklarna granskades först enskilt och sedan gemensamt vilket ökar 
artikelgranskningens trovärdighet (Henricson, 2012). Artikelgranskning enligt Carlsson 
och Eiman (2003) är en subjektiv bedömning vilket innebär att granskningens resultat 
kunde ha sett annorlunda ut om den utförts av andra granskare. Genom att först enskilt 
och sedan gemensamt analysera resultatartiklarnas resultat styrks litteraturstudiens 
trovärdighet. Att tydligt beskriva analysprocessen ökar litteraturstudiens överförbarhet 
(Henricson, 2012).  
 
I litteraturstudiens resultat inkluderades både kvantitativa och kvalitativa artiklar då 
båda metoderna ansågs kunna svara på litteraturstudiens syfte. Resultatet bestod av tre 
kvalitativa artiklar, sex kvantitativa artiklar och två artiklar med mixad metod. Samtliga 
resultatartiklar var skrivna på engelska och eventuella felaktigheter i översättning till 
svenska kan påverka litteraturstudiens pålitlighet.  
 
Litteraturstudiens resultatartiklar kommer från Kanada (2), Irland, Korea, Polen (2), 
Nya Zeeland, Iran, Jordanien, Storbritannien och Finland. Då studierna är utförda i 
flertalet länder där förhållandena inte är direkt överförbara till svenska förhållanden kan 
litteraturstudiens generaliserbarhet ifrågasättas. Resultatartiklarna visar dock likartade 
resultat vilket kan anses styrka litteraturstudiens generaliserbarhet samt indikera att 
litteraturstudiens resultat till viss del går att överföra till svenska förhållanden.  
Studiens tillvägagångssätt beskrivs noggrant för att möjliggöra replikering samt 
utvidgning av resultat i senare studier inom ämnet. Handledare och studenter har vid 
flertalet tillfällen kritiskt granskat arbetet vilket ökar litteraturstudiens pålitlighet och 
trovärdighet (Henricson, 2012). 
 

Resultatdiskussion  
Bristande smärtbedömning nämns som en vanlig barriär för sjuksköterskors behandling 
av patienters smärta (Pretorius et al., 2015). En vanlig orsak till bristande 
smärtbedömning beskrivs i flera studier som svårigheter med att bedöma smärta hos 
patienter med nedsatt kognitiv funktion (Coker et al., 2010; Egan & Cornally, 2013; 
Rantala et al., 2014). Avsaknad av standardiserade smärtskattningsverktyg var ännu en 
barriär som framkom i litteraturstudiens resultat (Kaasalainen et al., 2007; Subramanian 
et al., 2011). Brist på smärtskattningsverktyg var särskilt tydlig vid bedömning av 
smärta hos patienter med demenssjukdom (Kaasaleinen et al., 2007). En studie av Ngu 
et al. (2015) indikerade att självrapporterad smärta kan användas vid smärtbedömning 
även hos patienter med nedsatt kognitiv funktion. Studien indikerade även att 
observationsbaserade smärtskattningsverktyg är lämpliga att använda då patienter har 
otillräcklig förmåga att själva rapportera sin smärta (Ngu et al., 2015). Nielsen Kamp 
(2010) förklarar dock att smärtbedömning måste ske i samarbete med patienter och att 
sjuksköterskors förståelse av patienters individuella smärtupplevelse är centralt för god 
omvårdnad. Enligt Good och Moore (1996) ingår det i sjuksköterskors ansvar att utföra 
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regelbundna bedömningar av patienters smärta. Vid bedömning av smärta hos patienter 
som lider av kognitiv svikt eller demenssjukdom är det av stor vikt att använda 
validerade smärtskattningsverktyg som är anpassade för den specifika patientgruppen 
(Breivik et al., 2008). Sjuksköterskor upplever således svårigheter i att bedöma smärta 
hos patienter med nedsatt kognitiv funktion eller demenssjukdom. Då sjuksköterskor 
inte har tillgång till anpassade smärtskattningsverktyg försvårar det utförandet av en god 
smärtbedömning vilket kan leda till att patienter upplever smärta utan att det 
uppmärksammas av sjuksköterskor. Då smärta inte uppmärksammas får patienter inte 
tillgång till smärtbehandling och utöver onödigt lidande så riskerar patienter att drabbas 
av komplikationer på grund av underbehandlad smärta.  
   
I litteraturstudiens resultat framkom det att en betydande barriär för smärtbehandling är 
att patienter motsätter sig smärtbehandling (Jeon et al., 2006; Pretorius et al., 2015). 
Patienter med demenssjukdom kan ha svårt att förstå meningen med behandling vilket 
bidrar till att smärtbehandlingen blir svår att utföra samt att administreringen av 
läkemedel blir komplicerad (Rantala et al., 2014). En annan barriär för smärtbehandling 
var att patienter väljer att inte ta emot smärtbehandling utan försöker uthärda smärtan 
(Cocker et al., 2010). En orsak till patienters motvilja gentemot läkemedel var att 
patienter upplevde rädsla för läkemedel och dess biverkningar (Jeon et al., 2006; Cocker 
et al., 2010). Werner och Strang (2010) menar på att adekvat smärtbehandling bidrar till 
färre smärtrelaterade komplikationer men också till ökad livskvalitet hos patienter som 
lider av smärta. Enligt Williams och Manias (2008) kan underbehandlad smärta leda till 
förlängd återhämtningstid samt ökad sjuklighet hos patienter. Sjuksköterskor kan 
genom undervisning hjälpa patienter att medverka i den egna vården och sjuksköterskor 
bör tillsammans med patienter sätta upp mål för smärtbehandling (Good & Moore, 
1996). Det är av stor vikt att patienters smärta behandlas då underbehandlad smärta kan 
leda till allvarliga konsekvenser. Sjuksköterskor ansvarar för att undervisa och 
informera patienter så att patienter har möjlighet att vara delaktiga i beslutsfattande 
kring den egna vården. Behandling av smärta hos patienter med nedsatt kognitiv 
funktion kräver att sjuksköterskor anpassar såväl information som behandling efter 
patienters förmåga. 
 
Tidsbrist var en vanligt förekommande barriär för smärtbedömning och även för 
uppföljande kontroller av smärta och biverkningar (Pretorius et al., 2015). Tidsbrist var 
en bidragande faktor till att ickefarmakologiska hjälpmedel inte används i 
smärtbehandling (Jeon et al., 2006). Enligt Egan och Cornally (2013) försvårade 
tidsbrist sjuksköterskors undervisning av patienter. I en studie av Ball, Murrells, 
Rafferty, Morrow och Griffiths (2014) framkom det att en eller flera av sjuksköterskors 
uppgifter inte blev utförda under ett arbetspass på grund av tidsbrist. De vanligaste 
uppgifterna som sjuksköterskor inte kunde utföra var att ge tröst till patienter eller prata 
med patienter samt att ge patientundervisning. Detta trots att Oware-Gyekye (2008) 
beskriver att sjuksköterskor ska verka som ett stöd för patienter som lider av smärta. 
Detta är också något som Good och Moore (1996) betonar i sin omvårdnadsteori där de 
beskriver att sjuksköterskors ansvar innefattar både farmakologiska och 
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ickefarmakologiska åtgärder vid smärtbehandling samt regelbunden bedömning av 
smärta och biverkningar. Vidare beskriver de att sjuksköterskor genom undervisning 
bör hjälpa patienter att medverka i den egna vården (Good & Moore, 1996). I 
sjuksköterskors arbete ingår det att ge patienter god smärtbehandling men då 
sjuksköterskor inte har tillräckligt med tid för att utföra de åtgärder som patienten är i 
behov av kan det leda till brister i behandlingen av patienters smärta. 
 
Samarbetet mellan läkare och sjuksköterskor har visat sig vara en barriär för 
smärtbehandling (Kaasalainen et al., 2007). En sjuksköterska i en studie förklarade att 
det var meningslöst att argumentera med läkare då läkaren endast såg sjuksköterskan 
som underordnad. Studien visade även att sjuksköterskor upplevde hjälplöshet vid 
samarbete med läkare (Shoqirat, 2015) och att sjuksköterskor upplevde att deras 
delaktighet i patienters smärtbehandling var begränsad (Shoqirat, 2015; Subramanian et 
al., 2011). Ytterligare en barriär för smärtbehandling var att läkare misstror 
sjuksköterskors bedömning av patienters smärta (Mędrzycka-Dąbrowska, Dąbrowski, 
Basiński & Małecka-Dubiela, 2016; Mędrzycka-Dąbrowska, Dąbrowski, Basiński & 
Pilch 2016). En studie av Titler et al. (2003) visar liknande resultat och i studien 
framom det att det var svårt för sjuksköterskor att kontakta läkare och att det fanns 
svårigheter i kommunikationen mellan sjuksköterskor och läkare gällande patienters 
smärtbehandling. Oware-Gyekye (2008) belyser att sjuksköterskor spenderar mer tid 
tillsammans med patienter jämfört med övrig sjukvårdspersonal vilket ger 
sjuksköterskor möjlighet att kontinuerligt medverka i behandling av patienters smärta. 
Good och Moore (1996) beskriver i sin omvårdnadsteori att sjuksköterskor har ett 
betydande ansvar i patienters smärtbehandling. Det ansvaret innefattar bland annat att 
utföra smärtbedömning, att observera patienters tillstånd samt att planera och utföra 
åtgärder (Good & Moore, 1996). Då kommunikation och samarbete mellan läkare och 
sjuksköterskor inte fungerar kan det leda till att viktig information inte delges mellan 
parterna vilket kan ha en negativ inverkan på patienters smärtbehandling. Då läkare 
misstror sjuksköterskors bedömning av patienters smärta eller då läkare inte ger 
sjuksköterskor möjlighet att medverka i patienters smärtbehandling kan det leda till att 
sjuksköterskor upplever att deras roll i behandling av patienters smärta är begränsad.  
 

Konklusion  
Litteraturstudien visar på att bristande smärtbedömning är en barriär för 
smärtbehandling trots att det ingår i sjuksköterskors ansvar att utföra regelbundna 
bedömningar av patienters smärta. En vanlig orsak till detta var att det fanns en brist på 
validerade smärtskattningsverktyg. I litteraturstudien framkom det att en vanlig barriär 
som var relaterad till patienter var att patienter motsätter sig smärtbehandling. Det 
framkom även att tidsbrist försvårade sjuksköterskors arbete vilket var en bidragande 
orsak till att sjuksköterskors arbetsuppgifter som var relaterade till smärtbehandling inte 
hanns med. Brister i samarbetet mellan sjuksköterskor och läkare bidrog till att 
sjuksköterskor inte kände sig delaktiga i patienters smärtbehandling.  
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Implikation  
Resultatet i litteraturstudien kan bidra till att barriärer för sjuksköterskors 
smärtbehandling blir uppmärksammade. Vårdorganisationer behöver ta fram riktlinjer 
och validerade smärtskattningsverktyg för sjuksköterskor att utgå ifrån och använda sig 
av i behandling av patienters smärta. Utbildning för sjuksköterskor gällande 
smärtbedömning och smärtbehandling kan bidra till förbättrad behandling av patienters 
smärta. Vårdorganisationer bör ge sjuksköterskor förutsättningar för att vårda patienter 
med smärta genom att åtgärda tidsbrist exempelvis genom att varje enskild 
sjuksköterska ansvarar för ett rimligt antal patienter. Smärta är en av de vanligaste 
anledningarna till att patienter söker vård och i kombination med sjuksköterskors 
otillräckliga smärtbehandling är det betydelsefullt att utöva vidare forskning inom 
området. 
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BILAGA  A    

 

Tabell  1:  Sökordsöversikt  
 

 
Sökord   CINAHL   PUBMED  

Pain X X 

Pain (Headings) X  

Pain (MeSH)  X 

Barriers X X 

Obstacles X X 

Challenges X X 

Hindrance X X 

Limitation X X 

Nurs* X  

Nurses (MeSH)  X 

Nursing (MeSH)  X 

Pain Management  X 

Caring X  



BILAGA  B    

 

  Tabell  2:  Sökhistorik  
 

*Siffror i parantes visar dubbletter från tidigare sökningar 

Datum   Databas Sökord/Limits/  
Booleska  operatorer 

Antal  
träffar 

Lästa  
abstrakt 

Granskade  
artiklar 

Resultat  
artiklar 

18/10 CINAHL 

Pain/CL/CO/DI/DE/DT/ED/ET/ 
EV/HI/MT/NU/PH/PP/PC/PR/TD/ 
TH/PF/RF/ST/SS AND (barriers 
OR obstacles OR challenges OR 
hindrance OR limitation) AND 
nurs* 
Limits: Abstract available, 2006-
2016 138 138 15 5 

19/10 PubMed 

Pain AND barriers OR obstacles 
OR challenges OR hindrance OR 
limitation AND nurses OR nursing 
AND Pain management NOT child 
NOT Pediatrics 
Limits: Abstract available, 2006-
2016 472 472 22(2)* 6 

27/10 CINAHL 

Pain AND Caring AND (barriers 
OR obstacles OR challenges OR 
hindrance OR limitation) 
Limits: Abstract available, 2006-
2016 16 16 1(3)* (3)* 



BILAGA  C    

 

Tabell  3:  Artikelöversikt  
Artikel  1  

 

 

Referens   Coker, E., Papaioannou, A., Kaasalainen, S., Dolovich, L., Turpie, I., & Taniguchi. (2010). 
Nurses´percieved barriers to optimal pain management in older adults on acute medical units. 
Applied Nursing Research, 23(3), 139-146. doi:10.1016/j.apnr.2008.07.003 

Land    
Databas  

Kanada 
CINAHL 

Syfte   Studiens syfte var att fastställa i vilken utsträckning sjuksköterskor på akuta medicinavdelningar 
trodde att de använde sig av riktlinjer i relation till smärtbedömning. Syftet var även att fastställa 
sjuksköterskors upplevda barriärer för optimal smärtbehandling hos äldre på en akut 
medicinavdelning. 

Metod:    
Design  

Mixad metod. 
Sekventiell explorativ design och beskrivande tvärsnittsstudie.  

Urval   Bekvämlighetsurval användes i studien. Från de sex akutvårdsavdelningar som valdes ut deltog 36 
sjuksköterskor i gruppdiskussioner. Samtliga 192 sjuksköterskor på de sex vårdavdelningarna fick 
ett mail med frågeformulär.  

Datainsamling   Gruppdiskussioner med de 36 sjuksköterskorna kring barriärer för smärtbedömning och barriärer 
för smärtbehandling genomfördes. Diskussionernas resultat analyserades och sammanställdes i ett 
frågeformulär. Frågeformuläret innehöll 40 barriärer för optimal smärtbedömning och 
smärtbehandling där sjuksköterskor genom flervalsalternativ skulle svara på om barriärerna var 
vanligt förekommande. En undersökning i tre delar sändes ut till samtliga 192 sjuksköterskor som 
arbetade på de sex akutvårdsavdelningarna. Undersökningen som sändes ut innehöll frågor om 
den deltagande sjuksköterskan, det framtagna frågeformuläret samt en anpassad version av 
Percceived Stage of Adoption Tool. 

Dataanalys   För statistisk analys användes SPSS Version 11.5. För att kalkylera sambandet mellan antal år som 
sjuksköterska och upplevda barriärer användes Spearman rangkorrelation. Sjuksköterskorna fick 
individuellt dela in alla barriärer i rangordning efter vilka som var mest relevanta. Detta 
sammanställdes sedan och barriärerna rankades. Bretts metod användes för att kalkylera resultaten 
i studien. 

Bortfall   Ej angivet. 

Slutsats   Studiens resultat visade att det 12 vanligaste barriärerna för smärtbehandling var svårigheter med 
att bedöma smärta hos patienter med kognitiv svikt eller sensorisk funktionsnedsättning, 
språkbarriärer, att patienten enbart rapporterar smärta till läkaren och ej till sjuksköterskan, 
svårigheter för äldre patienter att genomföra smärtbedömning utifrån smärtskattningsskalor, 
smärttolerans, motvilja till smärtlindrande läkemedel relaterat till rädsla för biverkningar, tidsbrist, 
patienter som ej vill vara till besvär för sjuksköterskan, otillräckliga resurser, oorganiserad 
arbetsmiljö, rädsla att ge smärtstillande på grund av rädsla för överdosering.  

Vetenskaplig    
kvalitet  

Grad II, 79%. 



BILAGA  C    

 

Artikel  2  

  

  

Referens   Egan, M., & Cornally, N. (2013). Identifying barriers to pain management in long-term care. 
Nursing Older People, 25(7), 25-31. 

Land    
Databas  

Irland 
CINAHL 

Syfte   Studiens syfte var att identifiera barriärer för optimal smärtbehandling inom långtidsvård ur ett 
sjuksköterskeperspektiv. 

Metod:    
Design  

Kvantitativ metod. 
En tvärsnittsstudie med beskrivande design. 

Urval   Bekvämlighetsurval användes i studien. Sjuksköterskor från fem olika lokala enheter för 
långtidsvård inkluderades. Tre av långtidsvårdsenheterna var offentligt organiserade och två av 
enheterna var privat organiserade. 

Datainsamling   Data samlades in med hjälp av ett tidigare utformat frågeformulär som var uppdelat i två delar. 
Den första delen innehåll frågor gällande barriärer för smärtbehandling och den andra delen 
innehöll frågor gällande demografisk information. Frågorna besvarades med flervalsalternativ. 

Dataanalys   Data analyserade med ett statistikanalytiskt program och redovisades med beskrivande statistik i 
procenttal, medelvärden och standardavvikelser. 

Bortfall   138 frågeformulär sändes ut och 83 stycken blev besvarade. 

Slutsats   Studien visade att vanliga barriärer för sjuksköterskans behandling av patienters smärta var 
svårigheter med att utföra smärtbedömning på patienter med kognitiv svikt eller demenssjukdom, 
äldre patienters svårigheter med att genomföra smärtbedömning enligt ett smärtskattningsverktyg, 
att inte kunna diskutera den äldre patientens smärta direkt med ett palliativt team samt att tidsbrist 
hindrade sjuksköterskans patientundervisning. 

Vetenskaplig    
kvalitet 

Grad I, 80% 
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Artikel  3  

 

 

Referens   Jeon, Y, S., Kim, H, K., Cleeland, C, S., & Wang, X, S. (2006) Clinicans´practice and attitudes 
toward cancer pain management in Korea. Supportive care international, 2007(15), 463-469. doi: 
10.1007/s00520-006-0183-x 

Land    
Databas  

Korea 
PubMed 

Syfte   Studiens syfte var att undersöka vårdpersonals praxis samt attityder kring cancersmärtbehandling 
och att identifiera upplevda prolem och barriärer för smärtbehandling av cancersmärta i Korea. 

Metod:    
Design  

Kvantitativ metod. 
Studien är baserad på frågeformulär. 

Urval   293 läkare och sjuksköterskor blev kontaktade via intervjuer eller via mejl. Andelen som svarade 
var 85% (n=250). 

Datainsamling   En enkät med 20 frågor delades ut till deltagarna. Deltagarna delades antingen in i den medicinska 
gruppen (n=131) eller den kirurgiska gruppen (n=119). Frågorna handlade om deltagarna, aktuell 
arbetsplats, attityder samt barriärer för smärtbehandling vid cancersmärta. 

Dataanalys   För att utskilja särdrag hos den totala gruppen användes beskrivande statistik som frekvens och 
procentandelar. Chi-square analys användes för att undersöka skillnaderna mellan grupperna. 
Skillnaderna mellan grupperna analyserades sedan med hjälp av the Fisher exact test. Statistisk 
analys genomfördes med hjälp av SPSS 12.0. 

Bortfall   15% 

Slutsats   De barriärer som framkom var: patientens motvilja till smärtstillande läkemedel, patientens eller 
dess anhörigas rädsla för narkotikaklassade läkemedel och dess biverkningar, brist på kunskap hos 
vårdpersonalen, tidsbrist samt sjuksköterskans svårighet att bedöma biverkningar från 
narkotikaklassade läkemedel. 

Vetenskaplig    
kvalitet  

Grad I, 82 % 
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Artikel  4  

 

 

Referens   Kaasalainen, S., DiCenso, A., Donald, C. F., & Staples, E. (2007) Optimizing the role of the nurse 
practitioner to improve pain management in long-term care. McGill University School of 
Nursing,39(2), 14-31.. 

Land    
Databas  

Kanada 
CINAHL 

Syfte   Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskans roll inom smärtbehandling i långtidsvård. 

Metod:    
Design  

Mixad metod.  
Tvärsnittsundersökning. 

Urval   Icke slumpmässigt urval användes i studien. 
Sjuksköterskor som arbetade på långtidsvårdsenheter i Ontario inkluderades i studien. 

Datainsamling   Frågeformulär mejlades ut till deltagarna tillsammans med en kupong till kaféer för att öka 
deltagarmängden. Frågeformuläret bestod av frågor gällande demografisk information, 
arbetsrutiner, aktiviteter relaterade till smärtbehandling samt barriärer för smärtbehandling.  
Deltagarna ombads fylla i frågeformuläret och sedan returnera det. Dillman´s metod användes 
genom att ytterligare ett mejl skickades ut två veckor efter det första, följt av ett telefonsamtal en 
vecka efter. 

Dataanalys   Kvantitativa data som samlades in via frågeformulären sammanställdes med hjälp av beskrivande 
statistik. Frekvensfördelningar, medel och standardavvikelser kalkylerades. Innehållsanalys 
användes för att analysera kvalitativ data.  

Bortfall   16 av 18 enkäter blev besvarade. 

Slutsats   I resultatet framkom följande barriärer: Svårigheter att bedöma smärta på grund av brist på 
smärtskattningsverktyg och då särskilt smärtskattningsverktyg för patienter med demenssjukdom 
samt nedsatt kognitiv funktion, bristande samarbete mellan sjuksköterskor och läkare, tidsbrist, 
tung arbetsbelastning, ordinationsrestriktioner, svårigheter med att bedöma smärta samt 
sjuksköterskors motsättning till användandet av opioder. 

Vetenskaplig    
kvalitet  

Grad I, 81 % 
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Artikel  5  

 

 

Referens   Mędrzycka-Dąbrowska, W., Dąbrowski, S., Basiński, A., & Małecka-Dubiela, A. (2016). 
Identification and comparison of barriers to assessing and combating acute and postoperative pain 
in elderly patients in surgical wards of polish hospitals: A multicenter study. Advances in clinical 
and experimental medicine, 25(1), 135-146. doi:10.17219/acem/34698 

Land    
Databas  

Polen 
PubMed 

Syfte   Studiens syfte var att undersöka och jämföra barriärer för effektiv smärtbehandling som ges av 
sjuksköterskor på kirurgavdelningar på sjukhus i Polen. 

Metod:    
Design  

Kvantitativ metod. 
Studien är baserad på frågeformulär. 

Urval   Studien inkluderade 2000 sjuksköterskor från flertalet sjukhus i Polen. 

Datainsamling   Data samlades in med hjälp av tidigare beprövade frågeformulär som innehöll 40 frågor gällande 
barriärer för smärtbehandling samt frågor som gällde demografisk information. 

Dataanalys   Statistisk analys användes i dataanalysen. 

Bortfall   Av de 2000 frågeformulär som sändes ut var 1300 komplett besvarade och kunde användas i 
studien. 

Slutsats   Studiens resultat visade att vanliga barriärer för sjuksköterskors smärtbehandling var otillräcklig 
organisation, att sjuksköterskor saknade möjlighet att diskutera smärtbehandling med ett vårdteam 
samt att läkare misstrodde sjuksköterskors bedömning av patienters smärta. Svårigheter med att få 
kontakt med läkare angående patienters smärtbedömning, att äldre patienter inte kunde genomföra 
smärtskattning enligt smärtskattningsverktyg samt att patienter inte rapporterade smärta var 
ytterligare barriärer. 

Vetenskaplig    
kvalitet  

Grad II, 78% 



BILAGA  C    

 

Artikel  6  

 

 

Referens   Mędrzycka-Dąbrowska,W., Dąbrowski,S., Basiński, A., & Pilch, D. Perception of barriers to 
postoperative pain management in elderly patients in Polish hospitals with and without a “Hospital 
Without Pain” Certificate – a multi-center study. (2016). Journal of Nursing Management, 24(8), 
1049-1059. doi:10.5114/aoms.2015.54768 

Land    
Databas  

Polen 
PubMed 

Syfte   Syftet med studien var att identifiera barriärer för effektiv postoperativ smärtbehandling hos äldre 
patienter inneliggande på sjukhus som hade eller inte hade ett Hospital Without Pain Certificate. 

Metod:    
Design  

Kvantitativ metod. 
Studien är baserad på frågeformulär. 

Urval   Studien inkluderade 2000 sjuksköterskor från flertalet sjukhus i Polen. 

Datainsamling   Data samlades in med hjälp av tidigare beprövade frågeformulär som innehöll 40 frågor gällande 
barriärer för smärtbehandling samt frågor som gällde demografisk information. 

Dataanalys   Statistisk analys användes i dataanalysen. 

Bortfall   Av de 2000 frågeformulären som sändes ut var 1062 komplett besvarade och kunde användas i 
studien. 

Slutsats   Studiens resultat visade att de vanligaste barriärerna för smärtbehandling var att sjuksköterskor 
saknade möjlighet att konsultera en farmaceut eller diskutera smärtbehandling med ett vårdteam, 
att läkare misstrodde sjuksköterskors bedömning av patienternas smärta samt att sjuksköterskor 
inte kände till patienters smärtintensitet på grund av att de inte spenderade tillräckligt med tid hos 
patienterna. Att äldre patienter hade svårigheter med att slutföra smärtskattning enligt 
smärtskattningsverktyg och svårigheter med att utföra smärtbedömning på grund av sensoriska 
funktionsnedsättningar hos patienter var ytterligare barriärer. 

Vetenskaplig    
kvalitet  

Grad I, 83% 



BILAGA  C    

 

Artikel  7  

 

 

Referens   Pretorius, A., Searle, J., & Marshall, B. (2015) Barriers and enablers to emergency department 
nurses´ management of patients´ pain. Pain Management Nursing,16(3), 372-379. 

Land    
Databas  

Nya Zeeland 
CINAHL 

Syfte   Studiens syfte var att identifiera barriärer och möjligheter vid smärtbehandling samt att undersöka 
nuvarande kunskap hos sjuksköterskor som arbetade på akutvårdsavdelning.  

Metod:    
Design  

Kvantitativ metod. 
Studien utfördes genom en Web-baserad undersökning med frågeformulär. 

Urval   I studien användes bekvämlighetsurval. 
Sjuksköterskor som var medlemmar i College of Emergency Nurses New Zealand (CENNZ) samt 
arbetade på en akutvårdsavdelning inkluderades i studien. 

Datainsamling   Ett frågeformulär bestående av 43 frågor användes för att samla in data. Frågeformuläret var 
indelat i 4 sektioner, varav den första och andra sektionen bestod av frågor relaterade till 
möjligheter och barriärer med svarsalternativ ja eller nej. Den tredje sektionen bestod av frågor 
relaterade till smärtbehandling. Den fjärde sektionen innehöll frågor för att samla in demografisk 
information. 

Dataanalys   Beskrivande kvantitativ analys användes för att analysera data. En induktiv ansats användes för att 
fastställa teman ur data som framkommit.  

Bortfall   19 av 197 frågeformulär blev inte returnerade och kunde därför inte analyseras. Bortfallet var 
13%. 

Slutsats   I resultatet framkom två huvudsakliga barriärer. Den första barriären var att ansvara för andra 
svårt sjuka patienter samtidigt som sjuksköterskan vårdar en patient med smärta. Den andra 
barriären var tidsbrist som ledde till inadekvat bedömning och behandling av patientens smärta. 
Fler barriärer som framkom var svårigheten att kontrollera biverkningar när patienten lämnar 
avdelningen för undersökningar, motvilja hos patienter att rapportera smärta samt ta emot 
smärtstillande läkemedel, svårigheten att smärtbehandla patienter med drog- eller 
alkoholproblematik, brist på intravenösa infarter, kunskapsbrist hos sjuksköterskorna, bristande 
initial smärtbedömning samt motvilja från sjuksköterskan att vilja behandla patientens smärta 
innan diagnos fastställts. 

Vetenskaplig    
kvalitet  

Grad I, 81% 



BILAGA  C    

 

Artikel  8  

 

 

Referens   Rantala, M., Kankkunen, P., Kvist, T., & Hartikainen, S. (2014). Barriers to postoperative pain 
management in hip fracture patients with dementia as evaluated by nursing staff. Pain 
Management Nursing, 15(1), 208-219. 

Land    
Databas  

Finland 
PubMed 

Syfte   Studiens syfte var att identifiera barriärer för postoperativ smärtbehandling hos demenssjuka 
patienter med höftfraktur. 

Metod:    
Design  

Kvantitativ med en mindre kvalitativ del. 
En tvärsnittsstudie samt ett tillägg med öppna frågor som motsvarar den kvalitativa delen.  

Urval   Sjuksköterskor som arbetade på kirurgavdelningar på sjukhus som hade över 100 patientfall med 
höftfrakturer per år inkluderades i studien. Från 17 utvalda sjukhus ansvarade totalt 643 
sjuksköterskor för behandlingen av 70 % av alla patienter med höftfrakturer på sjukhus i Finland 
och dessa sjuksköterskor valdes ut för studien. 

Datainsamling   Data samlades in med hjälp av ett frågeformulär som utvecklats för den specifika studien. 
Frågeformuläret innehöll påståenden som besvarades med en skala på fem steg från ”Instämmer 
inte alls” till ”Instämmer fullständigt”. Frågeformuläret innehöll även öppna frågor angående 
barriärer för smärtbehandling.  

Dataanalys   Kvantitativ data analyserades med ett analysprogram för kvantitativ data och kvalitativ data 
analyserades utifrån innehållsanalys. 

Bortfall   Av de 643 frågeformulär som skickades ut besvarades 340 stycken. Nio stycken exkluderades då 
deltagarna inte besvarat forskningsfrågan vilket gav 331 frågeformulär som kunde användas för 
analys.  

Slutsats   Barriärer för smärtbehandling var svårigheter med att utföra smärtbedömning på grund av 
patienters nedsatta kognitiva funktion eller på grund av hörselnedsättning hos patienten. 
Otillräcklig dokumentation av smärtbehandlingens effekt samt okunskap gällande smärtans 
omfattning då otillräckligt med tid spenderats tillsammans med patienten. var ytterligare barriärer. 
Andra barriärer var tidsbrist, att patienter med demenssjukdom motsätter sig smärtbehandling 
samt att administrering av läkemedel kunde försvåras om patienter hade sväljsvårigheter. 

Vetenskaplig    
kvalitet  

Grad I, 85 % 



BILAGA  C    

 

Artikel  9  

 

 

Referens   Rejeh, N., Ahmadi, F., Mohammadi, E., Kazemnejad, A., & Anoosheh, M. (2009) Nurses´ 
experiences and perceptions of influencing barriers to postoperative pain management. 
Scandinavian Journal of Caring Science, 2009(23), 274-281. doi:10.1111/j.1471-
6212.2008.00619.x 

Land    
Databas  

Iran 
PubMed 

Syfte   Syftet med studien var att identifiera sjuksköterskors erfarenheter och uppfattningar kring barriärer 
för smärtbehandling vid postoperativ smärta. 

Metod:    
Design  

Kvalitativ metod. 
Semi-strukturerade intervjuer. 

Urval   Inklusionskriteriet var sjuksköterskor med minst 5 års erfarenhet. Först valdes en sjuksköterska ut. 
Denna sjuksköterskan rekommenderades av ansvarig sjuksköterska på kirurgavdelningen. Sedan 
användes snöbollstekniken för att samla in deltagare, det vill säga att deltagare fick rekommendera 
ytterligare deltagare. 

Datainsamling   Initialt blev deltagarna kontaktade av studiens författare där syftet med studien förklarades. 
Deltagarna som gav sitt medgivande planerades in i ett intervjutillfälle. Intervjuerna inleddes med 
breda öppna frågor och skedde individuellt. Deltagarna intervjuades och data insamlades parallellt 
med att teman skapades. Datainsamlingen via intervjuer fortskred tills det inte framkom några nya 
teman eller undergrupper. 

Dataanalys   Transkripten från intervjuerna lästes upprepade gånger. Analysen bestod av en innehållsanalys där 
de fyra teman som framkommit identifierades, kodades och sammanfattades. Data analyserades 
genom en konstant jämförelsemetod samt genom en kodningsprocess. Inspelningarna av 
intervjuerna transkriberades av studiens författare och kondenserades för att kunna sortera in de 
fyra teman i kategorier. 

Bortfall   Ej angivet. 

Slutsats   I studiens resultat framkom barriärer så som brist på förberedande kunskap, brist på auktoritet hos 
sjuksköterskan, begränsad relation mellan sjuksköterska och patient, störningar vid 
omvårdnadsåtgärder vid smärtbehandling, samt brist på kliniska riktlinjer. 

Vetenskaplig    
kvalitet  

Grad I, 85% 



BILAGA  C    

 

Artikel  10  

 

 

 

 

 

 

 

Referens   Shoqirat, N. (2015) `We are nurses, they are doctors`: barriers to nurses´roles in pain management 
following surgery in Jordan. International Journal of Nursing Practice, 2015(21), 200-206. 
doi:10.1111/ijn.12240 

Land    
Databas  

Jordanien 
PubMed 

Syfte   Syftet med studien var att undersöka barriärer relaterat till sjuksköterskans roll inom 
smärtbehandling efter kirurgi i Jordanien. 

Metod:    
Design  

Kvalitativ metod. 
Semistrukturerad design med gruppintervjuer. 

Urval   Bekvämlighetsurval användes i studien och 25 sjuksköterskor från en kirurgavdelning i Jordanien 
deltog.  

Datainsamling   Alla registrerade sjuksköterskor på kirurgavdelningen blev tillfrågade att delta och de som gav sitt 
medgivande rekryterades. Totalt gjordes 4 fokusgruppsintervjuer. De två första intervjuerna var 
med mindre erfarna sjuksköterskor och de två sista var med mer erfarna sjuksköterskor. Det var 
enbart författaren till studien som genomförde intervjuerna. 

Dataanalys   Alla intervjuer skedde på arabiska men transkriberades till engelska av två professionella tolkar. 
Transkripen kodades och kategoriserades för att hitta de grundläggande teman. Transkripten lästes 
upprepade gånger och teman identifierades. En utomstående forskare såg över rimligheten av den 
tolkade data och fastställde att den kvalitativa dataanalysen var systematisk och trovärdig. En kort 
berättande sammanfattning gjordes över varje intervju. 

Bortfall   Ej angivet. 

Slutsats   Barriärer som framkom i resultatet var att patienter ej rapporterar smärta till sjuksköterskan, tung 
arbetsbelastning, uppfattningen om en stor barriär mellan sjuksköterska och läkare där 
sjuksköterskan upplevde begränsad delaktighet i patientens smärtbehandling samt patienter som 
kräver mycket uppmärksamhet. 

Vetenskaplig    
kvalitet  

Grad I, 81 % 



BILAGA  C    

 

 

Artikel  11  

 

Referens   Subramanian, P., Allcock, N., James, V., & Lathlean, J. (2011). Challenges faced by nurses in 
managing pain in critical care setting. Journal of Clinical Nursing, 21(9/10),1254-1262. 
doi:10.1111/j.1365-2702.2011.03789.x 

Land    
Databas  

Storbritannien 
CINAHL 

Syfte   Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskors utmaningar vid behandling av smärta hos 
svårt sjuka patienter inom intensivvård. 

Metod:    
Design  

Kvalitativ metod. 
Prospektiv och explorativ design. 

Urval   21 sjuksköterskor som arbetade på en intensivvårdsenhet på ett universitetssjukhus deltog i 
studien. Majoriteten av sjuksköterskorna hade en bakgrund inom intensivvård och antalet år av 
erfarenhet varierade. 

Datainsamling   Semistrukturerade intervjuer användes för att samla in data. Varje enskild intervju varade mellan 
45-90 minuter och spelades in samt transkriberades. 

Dataanalys   Analysen genomfördes utifrån framework analysis vilket innefattar förtrogenhet med det 
framtagna materialet, att ta fram tematiska ramar samt kartläggning och tolkning av data. 

Bortfall   Samtliga 21 sjuksköterskor deltog i studien. 

Slutsats   Resultatet visade fyra huvudsakliga kategorier med barriärer som skapade utmaningar vid 
behandling patienters smärta. Barriärerna bestod av sjuksköterskors begränsning i beslutsfattande, 
patientens tillstånd, brist på kliniska riktlinjer samt brist på smärtskattningsverktyg. 

Vetenskaplig    
kvalitet  

Grad II, 79 %  
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