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Sammanfattning: Smärta är ett vanligt förekommande symtom som orsakar 

stort lidande hos patienten. Obehandlad smärta är fortfarande 
allt för vanligt förekommande inom hälso- och sjukvården. 
Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans 
smärtbedömning och dess betydelse för optimal 
smärtbehandling. Studien utfördes som en litteraturstudie där 
18 artiklar analyserades. Resultatet visade att en 
dokumenterad smärtbedömning är en grundläggande 
förutsättning för smärtbehandling. Fler faktorer för att ge en 
optimal smärtbehandling identifierades såsom; lämpliga 
strategier vid smärtbedömning, vikten av att följa riktlinjer 
och en professionell attityd hos sjuksköterskan. Förtryckta 
smärtbedömningsformulär bidrog till en förbättrad 
dokumentation av smärtan. Organisatoriskt behöver 
smärtbedömning bli erkänt som en del av det kliniska 
arbetet. Sjuksköterskan har en betydelsefull roll vid 
smärtbedömning och smärtbehandling, och kan därigenom 
bidra till att minska patientens lidande. I framtiden behöver 
sjuksköterskornas och läkarnas kompetens i smärta och 
smärtbehandling förbättras. 
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Abstract:  Pain is still a common symptom that causes patients a lot of 

suffering. Untreated pain remains a major problem in health 
care. The aim of the study was to highlight the importance of 
nurse’s pain measurement for an optimal pain management. 
The result of this study is based on different types of 
recognised literature, 18 articles were analysed. The result 
showed that a documented pain measurement is essential for 
the patient to receive optimal pain management. This study 
identified several factors which contribute to an optimal pain 
management such as appropriate strategies to pain 
measurement, adherence to treatment guidelines and a 
professional attitude among ward staff. A template chart 
improved the documentation of pain. The health care 
organisation needs to accept pain measurement and pain 
management as a part of the daily clinical practice. The 
nurse has an important role to ensure the patient an optimal 
pain management and contributes thereby to reduce the 
suffering. In the future it is a need for nurse’s and physicians 
to improve their knowledge in pain and pain management. 
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Inledning 

Definitionen av smärta enligt International Association for the Study of Pain (IASP) 
lyder som följande ”Smärta är en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse 
förenad med vävnadsskada eller hotande vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan 
skada, eller båda” (Wall & Melzack, 1989, s. 657). Likt andra sinnesuttryck (Werner & 
Strang, 2003) är smärtupplevelsen subjektiv och helt unik för den enskilda individen, 
Patientens beskrivning av smärtans karaktär, intensitet och betydelse är därför 
odiskutabel. 
  
Akut smärta på sjukhus är fortfarande underbehandlad (Strohbuecker, Mayer, Evers & 
Sabatowski, 2004). Studier har visat att smärta inte har tillräckligt hög prioritet och att 
följsamheten till behandlingsrekommendationer är svag. Smärta på sjukhus är ett 
betydande problem då varannan patient lider av smärta och var tredje patient upplever 
svår smärta. Otillräckligt behandlad postoperativ smärta är vanligt förekommande 
(Werner & Strang, 2003) trots nya kunskaper och ett ökat intresse för smärta och 
smärtbehandling. Patienternas smärta underskattas ofta och den använda analgetikans 
duration överskattas. Effekten av given analgetika postoperativt utvärderas och 
dokumenteras sällan eller aldrig. En studie (Apfelbaum, Connie, Shilpa & Tong, 2003) 
där 250 vuxna patienter undersöktes postoperativt visade att 80 % av patienterna 
upplevde akut smärta postoperativt. Av dessa hade 86 % måttlig, svår eller värsta 
tänkbara smärta. 
 
Smärta är ett centralt problem även inom cancersjukvården (Werner & Strang, 2003). 
Det årliga antalet nyupptäckta cancerfall i Sverige är för närvarande 46 000 och det 
årliga antalet dödsfall i cancer är 25 000. I genomsnitt drabbas cirka 50 % av patienterna 
med cancer av betydande smärtproblem. Uppemot 70 % av patienterna med avancerad 
cancer upplever smärta av moderat till kraftig intensitet. Långvarig smärta (Werner & 
Strang, 2003) har i studier visats förekomma hos 40-50 % hos den vuxna befolkningen. 
Det rör sig främst om muskuloskeletala smärttillstånd men även neurogena 
smärttillstånd förekommer frekvent. I Folkhälsorapporten (Socialstyrelsen, 2005) 
framgår att smärta är den näst vanligaste orsaken till läkarkontakt i öppenvården i 
Sverige. Grunden för all smärtbehandling (McGuire, 1992) är att patientens smärta 
oavsett dess orsak synliggörs genom att en smärtbedömning görs innan smärtbehandling 
startar och att utvärdering sker efter insatt behandling. 

Bakgrund 

Smärta 

Smärta indelas efter sjukdomsbakgrund i postoperativ/posttraumatisk, cancerrelaterad 
och långvarig icke-malign smärta (Werner & Strang, 2003). Med långvarig smärta avses 
smärttillstånd som kvarstår mer än tre (sex) månader efter den förväntade läkningen av 
vävnadsskada. Vidare indelas smärtan efter dess uppkomstmekanismer. Med nociceptiv 
smärta avses smärta framkallad av en vävnadsskada eller hotande vävnadsskada som 
aktiverar nociceptorer. Vävnadsskadan kan drabba somatiska strukturer – hud, 
slemhinna, muskler, leder eller viscerala strukturer som hjärta, tarm eller urinblåsa. 
Neuropatisk smärta beskriver smärttillstånd som uppkommer på grund av skada i det 
perifera eller centrala nervsystemet. En sådan skada kan uppstå på grund av mekanisk 
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påverkan till exempel som vid diskbråck, infektion som postherpetisk neuralgi, 
tumörinväxt, trauma, stroke eller diabetesneuropati. Vid idiopatisk smärta är orsaken 
okänd. Vid psykogen smärta som är ytterst ovanlig, är den bakomliggande orsaken 
psykisk sjukdom. En del smärttillstånd är blandformer av nociceptiv och neuropatisk 
smärta (Werner & Strang, 2003). 
 
Efter upptäckten av ”Gate control” eller den spinala grindteorin (Werner & Strang, 
2003) har det alltmer framgått att smärtan är flerdimensionell, subjektiv och unik för 
den enskilde individen. Den spinala grindteorin innebär att det finns endogena 
smärtdämpande system i centrala nervsystemet på ryggmärgsnivå hos individen. På 
1970-talet upptäcktes de kroppsegna endorfinerna som ingår i det kroppsegna 
smärthämmande systemet. Det är många faktorer som påverkar hur en individ upplever 
och tolkar smärta (Hawtorn & Redmond, 1998), som exempelvis omständigheterna som 
personen befinner sig i, personlighet, känslomässig upplevelse, upplevelse av kontroll - 
eller avsaknad av kontroll, kulturell bakgrund, ålder och kön.  

Konsekvenser av obehandlad smärta 

Enligt Rawal (1999) kan akut/postoperativ obehandlad smärta ge negativa effekter 
såsom; försämrad lungfunktion, ökade halter av stresshormoner, metabola förändringar, 
cardiovaskulära förändringar, fördröjd postoperativ mobilisering, ökad risk för 
tromboemboliska komplikationer, illamående, kräkning, minskad tarmmotilitet, 
psykologiska effekter och risk för utveckling av långvarig smärta. Otillräcklig 
smärtbehandling vid cancerrelaterad smärta leder enligt Werner och Strang (2003) till 
ett ökat lidande, ökad fysisk stress, ökad psykisk stress med existensiell oro och ångest, 
minskad livskvalitet och försämrade möjligheter att hantera den svåra 
sjukdomssituationen.  
 
När smärta övergår till att bli långvarig (Werner & Strang, 2003) övergår 
smärtupplevelsen till att bli mer flerdimensionell med övervägande affektiva och 
kognitiva drag som alltmer påverkar det psykosociala samspelet. Smärtbeteendet ökar 
och sekundära symtom som depression, ångest, inaktivitet och känslor av att ha minskad 
kontroll över tillvaron tillkommer. Individen kan lätt känna sig misstrodd av vården då 
vävnadsskada inte går att påvisa via undersökningar eller röntgen. 

Behandling av smärta 

Icke farmakologisk behandling av smärta (Nisell & Lundeberg, 1999) aktiverar det 
kroppsegna smärthämmande systemet på olika nivåer i centrala nervsystemet. Värme, 
kyla, högfrekvent transelektrisk nervstimulering (TENS) och muskelarbete blockerar 
smärtimpulsen på ryggmärgsnivå så att den inte fortleds upp till hjärnan. Akupunktur, 
lågfrekvent TENS och muskelarbete aktiverar kroppsegna endorfiner samt det 
noradrenalin- och serotoninerga smärthämmande systemet på hjärnstamsnivå – vilket 
har smärtlindrande effekt för individen. Psykologiska faktorer såsom omhändertagande, 
samtal, stöd och förståelse bidrar även till denna endogena smärthämning. Därmed 
förbättras resultat av smärtbehandling. Vid rädsla, oro eller ångest sjunker nivån av 
kroppsegna opioider och smärtkänsligheten ökar (Nisell & Lundeberg, 1999). 
 
Farmakologisk behandling av smärta (Nisell & Lundeberg, 1999) hämmar smärtan på 
perifer nivå - det vill säga utanför centrala nervsystemet, där skadan är belägen. 
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Paracetamol hämmar bildning av fria syreradikaler, Non Steroid Antiinflamatory Drugs 
(NSAID) hämmar bildningen av prostaglandiner vilket leder till inflammations-  
dämpande och smärtlindrande effekt. Tillförsel av opioider hämmar smärtan på central 
nivå genom att de binder till kroppsegna opioidreceptorer och hämmar på så sätt 
smärtinpulsen att vidareförmedlas upp till hjärnan. Opioder ökar även aktiviteten i de 
kroppsegna smärthämmande systemen i centrala nervsystemet. Opioider verkar även till 
viss del på perifer nivå, då opioidreceptorer finns perifert på vissa ställen i kroppen till 
exempel i knäleder. Farmakologisk behandling kan också bestå av läkemedel som 
aktiverar de serotoninerga och noradrenerga smärthämmande banorna (Nisell & 
Lundeberg, 1999). 

Sjuksköterskan och smärtbehandling 

En av sjuksköterskornas främsta uppgifter är att så långt som möjligt upprätthålla bästa 
möjliga livskvalite för patienterna, och att förebygga uppkomst av komplikationer av 
smärtan (SOSFS, 1997:18). Optimal smärtbehandling är avgörande för att uppnå detta. 
(Hawthorn & Redmond, 1998). Sedan fokus alltmer har riktats mot att smärtan är 
flerdimensionell har sjuksköterskan fått en allt tydligare roll i bedömning av smärta. 
Flerdimensionell bedömning av smärta (McGuire, 1992) innebär att det är sex 
dimensioner som ingår då smärtan värderas. Den fysiologiska dimensionen beskriver 
smärtans etiologi, lokalisation och varaktighet. Den sensoriska dimensionen innefattar 
smärtans karaktär, intensitet, kvalitet och mönster. Den affektiva dimensionen beskriver 
hur smärtan upplevs, påverkan på humör, livssyn, välbefinnande, oro och rädsla. Den 
kognitiva dimensionen beskriver individens copingstrategier, tankeprocesser och 
tidigare erfarenheter. Beteendedimensionen beskriver smärtrelaterade beteenden som 
visar på närvaro av smärta eller beteenden som utförs för att minska smärtan. Den 
sociokulturella dimensionen innefattar etnisk och kulturell bakgrund, andliga och 
sociala faktorer relaterade till en individs uppfattning av smärta. 
 
Vid den kliniska bedömningen bör hänsyn tas till vilken situation patienten befinner sig 
i, vid akuta smärtillstånd framträder mest fysiologisk, sensorisk och affektiv dimension. 
Vid långvariga smärttillstånd kan affektiv, kognitiv och beteendedimension bli de 
dominerande. Enligt McGuire (1992) är en flerdimensionell smärtbedömning nyckeln 
till att patienten erhåller en optimal smärtbehandling. Den utgör ett bra underlag för val 
av rätt behandling av icke farmakologisk, farmakologisk behandling eller en 
kombination av båda. Vid all smärtbehandling har sjuksköterskan en viktig roll i att 
informera patienten, samtala med och lyssna på patienten. Detta har en smärtlindrande 
inverkan på den totala smärtupplevelsen på grund av att det kan minska oro och ångest. 
Sjuksköterskan (Hawthorn & Redmond, 1998) spelar en avgörande roll i 
smärtbehandlingen. Det är sjuksköterskans uppgift att klart identifiera de många 
faktorer som kan inverka på patientens smärtupplevelse och smärtuttryck. 
Sjuksköterskor kan ha stort inflytande över vilket analgetikum läkarna väljer att 
ordinera. De kan dessutom i vissa fall självständigt fatta beslut om när, hur och i vilken 
dos läkemedlet skall ges. Sjuksköterskor spelar också en viktig roll i förebyggande och 
behandling av läkemedelsbiverkningar (Hawthorn & Redmond, 1998). 
 
Vid smärttillstånd hos cancersjuka har sjuksköterskan en viktig roll (Werner & Strang, 
2003) i att informera och uppmuntra patienten till att kontinuerligt redogöra för sin 
smärtupplevelse. Genom att sjuksköterskan noggrant och kontinuerligt dokumenterar 
och rapporterar patientens smärtupplevelser till den medicinskt ansvarige läkaren kan 
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adekvat och individuellt anpassad smärtbehandling ges. Sjuksköterskan har en central 
roll i vårdteamet som samordnare till olika vårdinsatser i vårdkedjan. Planering, 
kommunikation och tillit (Boström, Sandh, Lundberg & Fridlund, 2004) är viktiga 
beståndsdelar vid cancerrelaterad smärta, för att en adekvat smärtbehandling skall 
kunna ges. Sjuksköterskan har ett stort ansvar för att tillgodose detta. Det 
grundläggande målet med all smärtbehandling är baserad på den humanistiska - etiska 
grundsynen, att minska lidandet (Werner & Strang, 2003). Enligt Socialstyrelsen 
(SOSFS, 1993:17) är syftet med sjuksköterskans omvårdnad att stärka hälsa, förebygga 
sjukdom och ohälsa, återställa och bevara hälsa utifrån patientens individuella 
möjligheter och behov, minska lidandet samt ge möjlighet till en värdig död. 
Omvårdnad omfattar också att undanröja smärta och obehag. Sjuksköterskan har fyra 
grundläggande ansvarsområden enligt International Council of Nurses etiska kod för 
sjuksköterskor (ICN:s etiska kod för sjuksköterskor): att främja hälsa, att förebygga 
sjukdom, att återställa hälsa samt att lindra lidande. 

Smärtbedömninginstrument och dokumentation 

Att enbart grunda smärtbedömning på beteende och vitala funktioner är otillräckligt och 
skall endast användas då patienten saknar förmåga att kommunicera (Rawal, 1999). Det 
finns flera enkla metoder för bedömning av smärta och utvärdering av 
behandlingseffekt. Som en del av smärtbedömningen utgör smärtskattning en viktig del. 
För vuxna, ungdomar och barn ner till 7-års ålder finns Visuell Analog Skala (VAS), 
numerisk skala samt verbal beskrivande skala. VAS är ett enkelt och mycket användbart 
instrument för smärtskattning. VAS skall användas vid akuta smärttillstånd och för 
bedömning av postoperativ smärta och smärtbehandling. VAS-skattning ingår även som 
en del i de mera omfattande smärtbedömningsunderlag som används på patienter med 
cancerrelaterad och långvarig smärta. I dessa finns såväl öppna som slutna frågor, 
skattningsskalor och kroppsschabloner där patienten själv får märka ut var smärtan är 
belägen på kroppen och hur den känns. Det finns några olika sorters formulär 
(Hawthorn & Redmond, 1998) som är väl vedertagna såsom McGill Pain Questionnarie 
och Wisconsin Brief Pain Questionnarie. Pain-O-Meter (POM) är ett instrument för 
bedömning och utvärdering av såväl akuta som långvariga smärttillstånd. POM är ett 
instrument av hårdplast som skattar smärtan mångdimensionellt. Smärtans intensitet, 
karaktär, upplevelse, lokalisation och varaktighet kan bedömas. Patienten kan också 
förmedla upplevelsen av smärta genom att skriva smärtdagbok. God smärtbedömning är 
grundläggande för en effektiv symtomkontroll. Sjuksköterskan har ett stort ansvar för 
att smärtbedömning görs (Hawthorn & Redmond, 1998). 
 
Omvårdnadsåtgärder (SOSFS, 1993:17) omfattande förebyggande insatser, bedömning, 
vård och behandling av patienter utgör sådana viktiga uppgifter att de behöver 
dokumenteras och journalföras, för att uppnå en god och säker vård. Enligt Ehnfors, 
Ehrenberg och Thorell-Ekstrand (1998) ska smärtans karaktär, lokalisation, mönster, 
intensitet och patientens beskrivning av smärtan journalföras under VIPS-sökordet 
smärta/sinnesintryck. Den dokumenterade informationen om patientens smärtor 
(Hawthorn & Redmond, 1998) är ofta ofullständig. Sjuksköterskor har problem med att 
registrera upplysningar om smärtans varaktighet, intensitet och kvalitet, hur smärtan 
utvecklas och patientens upplevelse av smärtan. Om kliniska relevanta upplysningar 
inte dokumenteras och den sjuksköterska som samlat in informationen inte finns 
tillgänglig, kan det leda till att felaktiga kliniska beslut fattas. Det finns brister i 
sjuksköterskans journalföring (Adamsen & Tewes, 2000), symtom som besvärar 
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patienten varav smärta är det vanligast förekommande besväret, dokumenteras endast 
till 31% i journalen. Det är en viktig uppgift (Rawal, 1999) för sjukvårdspersonal att 
göra patientens smärta ”synlig” genom att dokumentera den. Smärtskattning ska därför 
dokumenteras i patientjournalen på liknande sätt som andra övervakningskontroller. 
Dokumentationen kan påvisa eventuella problem med smärtbehandlingen och påvisa 
behovet av effektivare behandling. Dokumentationen kan också användas för en 
återkommande återkoppling och utvärdering av smärtbehandlingen. Medicinska 
kvalitetsrådet i Sverige (MKR) har gett ut klara riktlinjer för dokumentation av 
tumörrelaterad smärta (Svenska Läkaresällskapet och Sveriges Läkarförbunds 
medicinska kvalitetsråd, 1997) och postoperativ smärta (Svenska Läkaresällskapet och 
Sveriges medicinska kvalitetsråd, 2001). 

Syfte 

Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans smärtbedömning och dess betydelse 
för optimal smärtbehandling.  

Metod 

Studien genomfördes som en litteraturstudie. 

Datainsamling 

Sökningen började i svenska MeSh för att få fram korrekta MeSh-termer översatta från 
svenska till engelska. De ord som valdes var Documentation och Pain Measurement. 
Det framkom inga MeSh-termer för Pain Management och Barriers varför dessa ord 
användes som fritextord. Ordet nurse lades till för att få en bra riktad sökning inom 
område. Begränsningar lades på från början och därefter kombinerades MeSh-termer på 
olika sätt. En artikel framkom med fritextsökord. När sökningen var klar gjordes ett 
första urval där intressanta abstract som svarade mot syftet valdes ut och genomlästes. 
Sedan gjordes ytterligare ett urval utifrån innehållet i abstracten där de bästa valdes ut 
och togs fram i fulltext och genomlästes i enlighet med Friberg (2006) anvisningar för 
urvalsförfarande vid litteraturstudier. En avhandling framkom med manuell sökning 
(Wickström Ene et al. 2008), från denna har tre referenser hämtats. 
 
Tabell 1: Sökhistoria 
Databas Datum Sökord Antal 

Träffar 
Genomlästa 
abstract 

Urval 1 Urval 2
Valda 
Artikla
r 

PubMed 
#1 

080205 ”Pain 
Measurement”[Mesh] 
Limits: Entrez Data 
from 2000 to 2008, 
Humans, english, All 
adult: 19 + years” 
 

12537 0 0 0 
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Databas Datum Sökord Antal 
Träffar 

Genomlästa 
abstract 

Urval 1 Urval 2
Valda 
Artikla
r 

PubMed 
#2 

080205 ”Documentation”[Mes
h] Limits: Entrez Date 
from 2000 to 2008, 
Humans, English, All 
Adult 19 + years 

14468 0 0 0 

PubMed 
#3 

080205 #1 AND #2 39 11(9)* 9 8(5)* 

PubMed 
#4 

080226 “Pain Management” 
AND #3 
Limits: Entrez Data 
from 2000 to 2008, 
Humans, english, 
Swedish, All Adult: 
19+years. 

26 9(5)* 
  
  

7 6(5)* 

PubMed 
#5 

080305 #1 AND barriers 
Limits: Entrez Date 
from 2000 to 2008, 
Humans, English, All 
Adult: 19+years 

85 0 0 0 

PubMed 080305 #5 AND nurse* 
Limits: Entrez Data 
from 2000 to 2008, 
Humans, english, 
Swedish, All Adult: 
19+years. 

22 11 9 4 

PubMed 080315 “Pain Management” 
AND ”Pain 
Measurement” AND 
“Documentation” 
Fritextord 

37 12(11)* 1 1 

Manuell 
sökning 

     4 

* Siffran som redovisas inom parantes upplyser om hur många av artiklarna som 
påträffats tidigare sökningar. 

Databearbetning 

Abstrakten för de utvalda artiklarna genomlästes flera gånger enligt Fribergs (2006) 
beskrivning för att få en känsla för materialets innehåll och för att försöka urskilja 
gemensamma teman i studiernas resultat. Efter det att abstrakten och en del av artiklarna 
genomlästs framkom följande frågeställningar;  
1. Hur gör sjuksköterskan när hon bedömer patientens smärta? 
2. Finns det några hinder för sjuksköterskan att genomföra smärtbedömning och 

dokumentera den i patientens journal? 
3. Har dokumenterad smärtbedömning någon påverkan på patientens smärtbehandling? 
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Artiklarna granskades enligt granskningsmall av Carlsson och Eiman (2003) för att 
kunna bedöma artiklarnas vetenskapliga kvalité (bilaga nr 1). Artiklarna genomlästes 
flera gånger av båda författarna och därefter genomfördes en diskussion. Under 
diskussionen framkom flera gemensamma begrepp som svarade mot syftet och 
frågeställningarna. Därefter analyserades de gemensamma begreppen ytterligare och 
indelades i två huvudteman. Under ett huvudtema framkom fyra underkategorier. 
Resultatet presenteras utifrån huvudteman och underkategorier. 

Resultat 

Sjuksköterskan och smärtbedömning 

Strategier vid smärtbedömning 

Det har i flera studier framkommit att patienter blir dåligt smärtbedömda (Dihle, 
Bjolseth & Helseth, 2006; Eder, Sloan & Todd, 2003; Herr, Titler, Shilling, Marsh & 
Xie et al. 2004; Idvall & Ehrenberg, 2002; Manias, 2003; Menzies, Murray & Wilcock, 
2000; Sjöström, Dahlgren & Haljamäe, 2000; Sloman, Rosen, Rom & Shir 2005) och 
att dokumentationen var bristfällig. I resultatet framkom hinder för optimal 
smärtbedömning. Ett sådant hinder var sjuksköterskans strategier vid smärtbedömning. I 
en fenomenografisk studie (Sjöström et al. 2000) undersöktes variationer i de strategier 
som läkare och sjuksköterskor använder vid smärtbedömning. Det framkom att den 
vanligaste strategin för smärtbedömning var att sjuksköterskor och läkare iakttog 
patienten. Denna strategi för att bedöma smärta sågs också vara vanligast i en studie av 
(Schafheutle, Cantrill & Noyce, 2001) där sjuksköterskorna på en kirurgavdelning till 
stor del litade på patientens icke verbala beteende och använde detta för att värdera 
analgetikabehovet. Smärtbedömningar genom att fråga patienten gjordes endast i få fall 
och utvärdering av given analgetika gjordes oftast genom att iaktta patienterna. 
 
Att sjuksköterskor bedömde smärta genom att endast iaktta patienten visade sig 
(Gunningberg & Idvall, 2007) resultera i att sjuksköterskor underskattade patientens 
smärta. I en jämförande studie där patienten och sjuksköterskan oberoende av varandra 
fick skatta patientens smärta påvisades skillnader mellan patientens upplevda och 
skattade smärta jämfört med sjuksköterskans uppfattning om vilken smärtnivå patienten 
hade. Patientens smärta var högre än vad sjuksköterskan hade uppfattat. Samstämmiga 
resultat sågs i studier av Sloman et al. (2005) och Sjöström et al. (2000). I en 
observationsstudie av Manias, Bucknall och Botti (2004) undersöktes hur 
sjuksköterskor smärtbedömde patienter och vilka åtgärder som vidtogs för att 
smärtlindra patienterna på en kirurgisk avdelning. Det vanligaste sättet att göra en 
smärtbedömning var att ställa enkla frågor och att iaktta patientens icke verbala 
beteende. Några få sjuksköterskor (8,9 %) använde sig av smärtskalor och ytterligare 
några sjuksköterskor (1,3 %), gick vidare med en mer ingående smärtbedömning. 
Kommunikationen var dålig mellan sjuksköterska och patient, 40 % av sjuksköterskorna 
gjorde ingen smärtbedömning alls när det såg ett smärtbeteende hos patienten utan gav 
smärtstillande läkemedel utan att fråga patienten. Smärtbedömningen begränsades av 
enkla smärtskalor då den ej utvidgades med en mer flerdimensionell smärtbedömning 

Att inte följa riktlinjer 

Det råder brister i följsamhet till nationella riktlinjer för smärtbedömning och 
dokumentation (Dihle et al. 2006). I studien undersöktes hur sjuksköterskor bedömde, 
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utvärderade och dokumenterade smärtan och smärtbehandlingen på en kirurgisk 
avdelning. Det framkom att sjuksköterskor själva trodde och sa att det genomförde 
åtgärderna i högre grad och enligt riktlinjer än det faktiskt gjorde. Det fanns en skillnad 
mellan vad de sa och vad de gjorde. Denna skillnad minskade efter att sjuksköterskorna 
fått undervisning och blivit mer aktiva i att smärtbehandla patienterna. Samstämmiga 
resultat framkom i en studie av Idvall och Ehrenberg (2002) då sjuksköterskans 
dokumentation av smärta granskades. Av de tillfrågade sjuksköterskorna trodde 73 % 
att de dokumenterade enligt riktlinjer. I själva verket sågs vid granskning att mindre än 
10 % av journalen innehöll anteckningar om systematisk smärtbedömning med ett 
smärtbedömningsverktyg. Smärtans lokalisation var dokumenterad i 50 % av fallen och 
smärtans karaktär i 12 %.  
 
De största orsakerna till underbehandlad smärta (Herr et al. 2004) var bristande kunskap 
i smärtbedömning och inadekvata smärtbedömningar. Författarna undersökte hur äldre 
patienter med akut postoperativ smärta blev smärtbehandlade, smärtskattade och hur 
smärtbedömningen dokumenterades. Stora brister i följsamhet till riktlinjer framkom. 
Smärtan skattades inte och utvärderades inte med smärtskattningsskalor i så hög grad 
som riktlinjer angav att det skulle göras. Första dygnet postoperativt var det 37,2 % av 
patienterna som smärtskattades och de efterföljande tre dygnen var det bara 5,5 % av 
patienterna som blev smärtskattade var fjärde timme vilket var rekommenderat. Av de 
undersökta patienterna kunde nästan alla verbalt rapportera smärta och 75 % kunde 
använda en numerisk skala. Av sjuksköterskorna i studien uppgav 93,6 % att 
smärtskalor var att föredra vid smärtbedömningar, trots det var det bara 41,9 % som 
uppgav att de alltid använde smärtskalor. När det gällde smärtskattning i samband med 
utvärdering av given analgetika var procentsatsen lägre, 15,3 % av patienterna blev 
smärtskattade efter att analgetika blivit given. Det största hindret som sjuksköterskorna 
rapporterade i studien för smärtskattning var svårigheter i att kommunicera med 
patienten och på så sätt kunna göra en djupare bedömning av smärtan. Dokumentation 
gjordes inte heller enligt riktlinjer, det fanns inga mål för högsta tillåtna VAS-värden 
och ingen standardiserad smärtdokumentation. I en studie av Schafheutle et al. (2001) 
framkom att sjuksköterskor inte frågade patienter smärtrelaterade frågor under 
läkemedelsutdelning. Skäl som de angav till att inte fråga var att patienten sov, att 
patienten hade smärtpump eller epiduralanalgesi, patienten hade nyligen erhållit 
analgetika eller bedömdes av sjuksköterskan att inte kunna svara. 
 
I en studie på en akutmottagning av Eder et al. (2003) framkom det att smärta 
dokumenterades i samband med analgetikabehandling hos 39 % av patienterna, men 
smärtbedömningsverktyg användes bara i 19 % av fallen. En initial smärtbedömning vid 
ankomsten till sjukhuset gjordes på 94 % av patienterna men smärtskala användes 
endast på 23 %. Manias (2003) visar i en undersökning av 1300 journalanteckningar att 
det fanns stora brister i journalanteckningarna det första postoperativa dygnet fram till 
och med det fjärde dygnet. Det saknades dokumenterad smärtbedömning i 40 % av 
journalanteckningarna, icke farmakologisk smärtbehandling var endast dokumenterad 
till 3,6 %. Dokumentation om farmakologisk behandling saknades i 64,9 % av 
anteckningarna och utvärdering av smärtbehandling saknades i 95,7% av journalerna. 

Attityd till smärtbedömning 

I en undersökning (Layman Young, Horton & Davidhizar, 2006) undersöktes 
sjuksköterskors attityder och tillit till smärtbedömningsverktyg och om åsikterna stod i 
relation till utbildning och erfarenhet. Det framkom att 9,6 % av de femtiotvå tillfrågade 
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sjuksköterskorna var negativa till smärtbedömningsverktyg och att 83 % endast var 
svagt positiva till verktygen. Utbildning i smärta och smärtbehandling visade sig 
påverka sjuksköterskors attityder positivt till att använda smärtskattningsverktyg. Det 
framkom också att erfarenhet inte nödvändigtvis innebar att sjuksköterskan var bättre på 
att använda smärtskattingsverktyg, detta överensstämmer med Sjöström et al:s (2000) 
studie. I en undersökning (de Rond, de Wit & van Dam, 2001) sågs att både läkare och 
sjuksköterskor var positiva till att regelbundet smärtbedöma patienterna efter det att ett 
nytt smärtövervakningsprogram införts. 
 
Målet med smärtbehandlingen har också visat sig vara oklart för vårdpersonal. Dihle et 
al. (2006) visade i sin studie att både sjuksköterskor och patienter accepterar smärta 
postoperativt som normalt. Manias et al. (2004) såg i en observationsstudie att 
sjuksköterskors prioritering av arbetsuppgifter var ett hinder för smärtbedömning. Ett 
exempel i resultatet beskrev att då en patient hade smärta och sjuksköterskan kände till 
det gjordes inte någon smärtbedömning, det prioriterades istället att byta sänglinnen hos 
patienten. I samma studie sågs att 40 % av sjuksköterskorna inte gjorde smärtskattning i 
samband med aktivitetsutlöst smärta, det bedömdes inte som viktigt. 

Organisation 

När det gäller organisationen var det två olika hinder som framkom (Schafheutle et al. 
2001). Dels hinder som sjuksköterskan kände till och redovisade för i undersökningen, 
dels hinder som sjuksköterskan inte var medveten om. Det framkom att det 
sjuksköterskorna upplevde som hinder för en effektiv smärtbehandling var bland annat 
hög arbetsbelastning, personalbrist, organisatoriska begränsningar, inadekvata 
analgetikaordinationer och att läkare och smärtteam inte var tillgängliga. Hinder 
framkom också som sjuksköterskorna inte var såväl medvetna såsom att smärtrelaterade 
frågor inte ställdes i samband med att läkemedel delades ut.  
 
De Rond et al:s (2001) studie visade att om både sjuksköterskor och läkare erbjöds att 
gå utbildning i smärta och smärtbehandling förbättrade sjuksköterskor sin kunskap, 
läkarna som deltog i undersökningen hade av olika anledningar inte gått utbildningen. I 
en undersökning (Bouvette, Fothergill-Bourbonnais & Perreault, 2002) framkom att 
omfattande utbildning till sjuksköterskor var en viktig del i processen, då ett nytt 
smärtbedömningsverktyg infördes i verksamheten. Det visades i en studie (Wickström 
Ene, Nordberg, Bergh, Gaston Johansson & Sjöström, 2008) att två år efter 
implementering av ett nytt smärtutbildningsprogram hade sjuksköterskor förbättrat sin 
utvärdering av den farmakologiska smärtbehandlingen till 100 % jämfört med 73 % 
före. 

Betydelsen av smärtbedömning 

För att framgångsrikt bedöma patientens hela smärtupplevelse (Schafheutle et al. 2001; 
Sjöström et al. 2000) ska sjuksköterskan bedöma patienten ur ett helhetsperspektiv, 
vilket förutom smärtskalor och smärtbedömningsformulär även inkluderar fysiska 
parametrar såsom blodtryck, puls och andning samt subjektiva upplevelser och 
patientens beteende på smärta.  
 
Menzies et al. (2000) genomförde en studie där de undersökte förekomsten av smärta 
och smärtans intensitet hos cancerpatienter inneliggande på ett sjukhus. Författarna fann 
att av 186 patienter med cancer hade 52 upplevt smärta på grund av sin cancer under 
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dygnet. Av dessa 52 smärtskattades 47 patienter i undersökningen. Mer än hälften hade 
inte blivit bra smärtlindrade utan skattade svår till värsta smärta vilket innebar att deras 
dagliga aktiviteter påverkades. När patienterna som var bra smärtlindrade jämfördes 
med dem som hade otillräcklig smärtbehandling sågs tydliga skillnader. I de fall 
patienterna var bra smärtlindrade hade en formell smärtbedömning gjorts och 
smärtdokumentationen var utförlig. I en undersökning av patienter på en 
akutmottagning (Eder et al. 2003) sågs att hos de patienter där en smärtbedömning var 
journalförd var patienterna mer nöjda med smärtbehandlingen jämfört med de patienter 
där det inte fanns dokumenterad utvärdering av smärtbehandlingen. O`Connor (2003) 
visade också att tydliga dokumentationsverktyg för smärtbedömning förbättrade 
kvaliteten av dokumentationen, smärtintensitet dokumenterades mera ofta efter 
införande av smärtdokumentationsverktyg. I en studie (Morrison, Meier, Fischberg, 
Moore & Degenholtz et al. 2006)  utvärderades effekten av en serie interventioner för 
smärtbehandling. I resultatet framkom att smärtskattningsinstrument kombinerat med ett 
granskningssystem eller ett datorstödjande program förbättrade smärtdokumentationen 
till 80 %, samt att utförligare och mer frekventa smärtbedömningar bidrog till 
förbättrade smärtordinationer.  
 
Wickström Ene et al. (2008) fann också att dokumenterad smärtbedömning hade stor 
betydelse för vilken smärtbehandling patienten fick. Patienterna behövde uppge 
betydligt högre VAS-värden muntligt för att få likvärdig opioiddos, som erhölls vid 
dokumenterade VAS-värden. Till exempel när en patient rapporterade värsta smärta till 
att vara VAS 5 var sannolikheten för att få morfin 50 % men om sjuksköterskan även 
dokumenterade VAS 5 var sannolikheten att få opioider 75 % (Figur 1). 
 

 
Figur 1 Sannolikheten för opioidadministration dag 1 efter operation baserat på 
patientens rapporterade smärta och sjuksköterskans dokumenterade smärtvärden 
(Wickström Ene et al. 2008 s. 22). 
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Det framkom i en studie av Bouvette et al. (2002) att vid bedömning av den 
multidimensionella smärtupplevelsen hos cancerpatienter var ett mer noggrant och 
fördjupande smärtformulär att föredra framför endimensionella smärtskalor. Ett 
smärtbedömningsformulär, Pain and Symptom Assessment Record (PSAR) utvecklades 
och implementerades på 12 olika vårdenheter som behandlade patienter i palliativ vård. 
PSAR innehöll frågor om förekomsten av dyspné, illamående, förstoppning/diarré, 
trötthet, hallucinationer och kroppsschabloner där patienten med hjälp av tecken fick 
beskriva sin smärta. Smärtformuläret visade sig underlätta för sjuksköterskan att få en 
helhetsbild av patientens smärta och smärtbehandling. Smärtan blev bättre belyst och 
smärtdokumentationen förbättrades. Ett flerdimensionellt smärtbedömningsinstrument 
(Morrison et al. 2006) gav sjuksköterskan klinisk meningsfull information om 
patientens smärta. Den flerdimensionella bedömningen visade sig vara mera värdefull 
än den endimensionella och därför utfördes den dubbelt så ofta. Det visades i studien att 
användandet av flerdimensionella smärtskalor ledde till förbättrade analgetika- 
ordinationer. En studie av Bauman, Holmes, Chansky, Levey och Kulkarni et al. (2007) 
visade på liknande resultat då ett implementerat förtryckt smärtbedömningsformulär 
resulterade i förbättrad dokumentation av smärta.  
 
I en studie av de Rond et al. (2001) undersöktes om förbättring av smärtbehandling 
skedde efter införandet av ett smärtövervakningsprogram, vilket bland annat innebar att 
en smärtskattning gjordes två gånger per dag och dokumenterades. Personalen upplevde 
att patienterna fick en bättre smärtbehandling efter införandet av nya rutiner. Före 
implementeringen av övervakningsprogrammet svarade de tillfrågade sjuksköterskorna 
att de upplevde att 33 % av patienterna blev optimalt smärtbehandlade efter införandet 
av programmet hade siffran stigit till 48 %. Det sågs också att ämnet smärta blev mera 
uppmärksammat och diskuterat mellan personalgrupper. Smärtbedömningar gjordes mer 
frekvent och dokumenterades i såväl omvårdnadsjournal som medicinsk journal. Att 
gemensam smärtbedömningsjournal förbättrar kommunikationen mellan vårdgivare 
sågs också av Bouvette et al. (2002). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Litteraturstudie är en väl vald metod för att belysa sjuksköterskans roll i 
smärtbedömning och smärtbehandling. I den inledande sökningen användes flera 
databaser, Medline, Cinahl och Science Direct och PubMed. Artiklarna som 
analyserades hittades på PubMed då endast dubletter av artiklarna framkom ur de andra 
databaserna. Från början användes Meshtermen ”Nurses Role” i sökningen 
men träffarna begränsades då, så att detta sökord valdes att inte användas. Meshtermen 
”Outcome Treatment” provades också tillsammans med ”Pain Measurement” men gav 
inga träffar som svarade mot litteraturstudiens syfte. En artikel hittades med manuell 
sökning och därifrån har 3 referenser hämtats. En begränsning i ålder lades i 
artikelsökningen till artiklar publicerade mellan 2000-2008 detta för att få så ny kunskap 
som möjligt. Barn under 18 år exkluderades från sökningen då barn kan ha andra sätt än 
vuxna att uttrycka smärta. Studier från Asien valdes bort då det ansågs föreligga för 
stora kulturella skillnader i synen på smärta jämfört med de länder som de granskade 
artiklarna publicerats i. Sökningarna resulterade slutligen i 18 artiklar som analyserades 
och användes till resultatet. Med stöd av Carlsson & Eimans (2003) granskningsmall för 
kvantitativa och kvalitativa studier granskades artiklarna för att få en tydlig överblick av 
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studiernas vetenskapliga kvalitet. Av artiklarna var 4 ifrån Sverige, resterande från 
andra europeiska länder samt från USA, Kanada, Israel och Australien. Artiklar valdes 
som undersökte smärtbehandling i akutsjukvård, postoperativ vård och cancersjukvård 
för att belysa ämnet så brett som möjligt, någon artikel belyste speciellt äldre patienter 
med smärta. Litteraturstudiens resultat bygger på jämn fördelning mellan kvalitativa och 
kvantitativa artiklar. Kvalitativ ansats svarade bra mot syftet (Friberg 2006) då den ger 
en ökad förståelse för människans upplevelser, erfarenheter och behov. De kvantitativa 
artiklarna gav ett brett perspektiv av problemområdet. Vid bearbetning av data framkom 
två huvudteman som stämde överens med syftet till litteraturstudien, under det ena 
temat framkom fyra underkategorier. Detta underlättade bearbetningen och analysen av 
artiklarnas resultat då det tydliggjorde likheter och variationer på ämnet. 
Litteraturstudiens resultat anses därför vara väl bearbetat och studiens syfte anses 
uppnått. 

Resultatdiskussion 

Resultatartiklarna bedömdes vara av god vetenskaplig kvalitet, 16 av artiklarna 
bedömdes vara av vetenskaplig grad I och 2 artiklar av grad II. Samtliga granskade 
studier var godkända av etiska nämnder. Studierna var utförda i flera olika länder men 
oberoende av i vilket land studierna var utförda kunde likheter ses i artiklarnas resultat. 
Den vetenskapliga kvaliteten och likheterna i resultatet ökade reliabiliteten och stärkte 
litteraturstudiens resultat. Som ytterligare en styrka för litteraturstudien kan ses att 4 
artiklar är svenska. Jämn fördelning av kvinnor och män sågs i resultat från 
patientpopulationer. I undersökningar där sjuksköterskor utgjorde 
undersökningsgruppen var kvinnor överrepresenterade.  
 
I resultatet identifierades flera hinder för att utföra smärtbedömning och brister i 
dokumentationen (Dihle et al. 2006; Gunningberg & Idvall, 2007; Herr et al. 2004; 
Manias et al. 2004; Schafheutle et al. 2001; Sjöström et al. 2000; Sloman et al. 2005). 
Det som sågs som vanligt förkommande var att sjuksköterskor till övervägande del 
gjorde smärtbedömning genom att iaktta patienten eller genom att ställa enkla frågor. 
Möjligtvis kan detta tolkas som att sjuksköterskor inte är medvetna om att det här är en 
olämplig strategi som leder till försämrad smärtbehandling för patienten. Sjuksköterskor 
förutsätts arbeta professionellt men då kunskap saknas kan det omedvetet leda till en 
försämrad kvalitet i patientens smärtbehandling. Sjuksköterskor uppgav ofta att de hade 
lärt sig att känna igen smärtbeteende hos patienter och använder sig av detta för att 
bedöma hur ont patienter har istället för att låta patienten själv skatta sin smärta. I 
resultatet sågs studier som visade (Gunningberg & Idvall, 2007; Sjöström et al. 2000; 
Sloman et al. 2005) att sjuksköterskor ofta undervärderar smärta, patientens upplevda 
smärta är betydligt högre än vad sjuksköterskan bedömer då patienten själv får skatta 
sin smärta. Har inte sjuksköterskan kunskapen om att smärta är ett flerdimensionellt 
fenomen är det kanske inte underligt att hon tror att hon kan smärtbedöma genom att 
ställa en fråga och att iaktta patienten. Det fodras en god teoretisk kunskap som 
sjuksköterskan omvandlar till praktisk handling för att smärtbedömningen ska bli 
fulländad. Slutsatsen är att sjuksköterskan systematiskt ska utföra smärtbedömning för 
att få en bättre bild av patientens upplevda smärta. Dessa tankar stöds av Hawtorn & 
Redmond (1998), MKR (1997 & 2001), Rawal (1998) samt Werner och Strang (2003). 
Liknande slutsatser stämmer väl överens med andra författares (de Rond et al. 2001) 
som påvisar att en misslyckad smärtbedömning och bristfällig dokumentation är stora 
hinder för att patienten ska bli optimalt smärtlindrad. Att misslyckas med att bedöma 
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smärtan har setts vara en indikator för underbehandlad smärta Herr et al. (2004). 
Således är det viktigt att synliggöra olämpliga strategier för smärtbedömning vid 
utbildning av sjuksköterskor och läkare. För att det efter utbildning inte ska bli en 
differens på det personalen har lärt och på det de gör, bör det alltid finnas en aktiv 
diskussion bland personalen där bland annat svårigheter att smärtbedöma kan 
diskuteras, så att sjuksköterskorna och läkarna tillsammans hjälps åt att utveckla och 
säkerställa smärtbedömningen. 
 
Att inte följa riktlinjer är vanligt förekommande (Dihle et al. 2006; Eder et al. 2003; 
Herr et al. 2004; Idvall & Ehrenberg, 2002; Manias et al. 2004; Schafheutle et al. 2001). 
Betydelsen av att följa riktlinjer kan inte nog poängteras, det ingår i sjuksköterskans 
uppgifter att smärtskatta och smärtbedöma patienten. Smärtbedömning skall göras både 
före analgetikaadministration och som utvärdering efter given behandling. 
Smärtskattning, bedömning och utvärdering skall journalföras på angivet ställe i 
journalen. Det är olyckligt att sjuksköterskor inte använder riktlinjer i större omfattning 
eftersom genomarbetade riktlinjer är ett stöd som både ökar kvalitén och besparar 
sjuksköterskan tid. Följs inte dessa riktlinjer blir smärtbehandlingen sporadisk och 
inadekvat detta stöds av Boström, Ramberg, Davis och Fridlund (1997), Hawthorn och 
Redmond (1998), MKR (1997 & 2001), Rawal (1999) samt Werner och Strang (2003). 
  
Det är också av stor vikt att kommunikationen mellan patient och sjuksköterska är god 
för att en bra smärtbedömning skall kunna genomföras (Gunningberg & Idvall 2007). 
För optimal smärtbehandling (Boström et al. 2004) framträder kommunikationens 
betydelse tillsammans med planering av smärtbehandling som viktiga faktorer. Tillit till 
vårdgivarna ses också som en viktig beståndsdel för optimal smärtbehandling. Dessa tre 
faktorer kan ses som en förutsättning för att en bra smärtbedömning och 
smärtbehandling ska kunna genomföras och ges. Det handlar om att sjuksköterskan ska 
ta till sig kunskapen om att hennes planering av patientens smärtbehandling tillsammans 
med patienten ska präglas av en dialog där tilliten måste vara stor. Om patienten 
upplever att sjuksköterskan är professionell i sin planering, att patienten kan komma 
med önskemål och bli bekräftad i sin smärta ökar chansen till att patienten upplever 
tillit. 
 
Sjuksköterskor behöver få möjlighet att prioritera smärtbedömning i den kliniska 
verksamheten (Manias et al. 2004) och bli medvetna om att de själva ibland prioriterar 
bort smärtbedömning och smärtbehandling på ett felaktigt sätt till förmån för andra 
vårdhandlingar. Således kan det tänkas att sjuksköterskor inte i tillräckligt hög grad 
inser de negativa konsekvenserna som en obehandlad smärta kan ge och det lidande det 
medför för patienten och därför gör felaktiga prioriteringar. 
Dihle et al. (2006) fann att det finns teoretisk kunskap om postoperativ smärtbehandling 
vilket innebär preoperativ information, smärtskattning och utvärdering av smärta och 
analgetika. I studien sågs dock att sjuksköterskor inte använder sin kunskap i den 
praktiska verksamheten. Resultatet kan tyda på att vårdpersonal inte tagit till sig 
kunskapen på ett djupare plan och gjort den till sin egen, viket medför att tillämpningen 
i den kliniska verksamheten brister. Att tillägna sig en djupare kunskap innebär en 
process där delaktighet och reflektion måste ingå. 
 
Underlättande faktorer för smärtbedömning som framkommit i flera studier (Bauman et 
al. 2007; Bouvette et al. 2002; de Rond et al. 2001;  Morrison et al. 2006; O’Connor,  
2003; Schafheutle et al. 2001; Sjöström et al. 2000) har visat sig vara förtryckta 
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smärtdokumentationsformulär. Dessa visar sig bidra till att bedöma patientens hela 
smärtupplevelse och hjälper till att bedöma patienten ur ett helhetsperspektiv. Genom 
användandet av smärtformulär blir smärtan bättre belyst och smärtdokumentationen 
förbättras. Sjuksköterskan ska dokumentera all omvårdnad gällande patienten, det är 
många områden som ska täckas in (Ehnfors et al.1998). Det har visat sig att 
sjuksköterskor har svårt att dokumentera smärtans alla dimensioner, slutsatsen som kan 
dras är att hjälp och stöd behövs för att förbättra dokumentationen. Förtryckta 
smärtbedömningsformulär har visat sig underlätta smärtdokumentationen. Vid 
användande av smärtbedömningsformulär ses (de Rond et al. 2001) att ämnet smärta 
blir mera uppmärksammat och diskuterat mellan personalgrupper, detta betonas också 
av Rawal (1999, s.29.) som skriver att ”det är en viktig uppgift för sjukhuspersonal att 
göra patientens smärta synlig och dokumentera den”. Smärtans flerdimensionella natur 
innebär att den involverar flera vårdprofessioner och även komplementära 
behandlingsmetoder. Kommunikationen mellan de olika vårdgivarna underlättas genom 
en god och heltäckande dokumentation. Genom att införa smärtbedömningsformulär/ 
smärtbedömningsverktyg i de dagliga rutinerna visar Morrisson et al. (2006) att 
smärtbedömning och dokumentation förbättras. Det sågs i studier att endimensionella 
smärtskalor som användes för att mäta flerdimensionell smärta kan innebära en 
begränsning då andra smärtparametrar glöms bort såsom smärtans duration, 
lokalisation, fysiologiska mätvärden och tidigare effekter av smärtbehandling. 
Sammantaget är det viktigt för sjuksköterskan att alltid se patienten ur ett 
helhetsperspektiv och i sitt sammanhang för att ge en optimal smärtbehandling. Detta 
stämmer väl överens med vad litteraturen beskriver (Hawtorn & Redmond, 1998;  
McGuire, 1992, Werner & Strang, 2003). 
 
I resultatet framkommer tydligt att en av grundpelarna för en optimal smärtlindring är 
en adekvat dokumenterad smärtbedömning. Detta påstående stämmer väl överens med 
riktlinjer från World Health Organization (WHO, 1986) där smärtbedömningen lyfts 
fram som oerhört viktig för att ge patienter en optimal smärtbehandling, vilket också 
överensstämmer med (Hawthorn & Redmond, 1998; McGuire,1992; Werner & Strang, 
2003; Rawal, 1999). Dokumenterad smärtbedömning lyfts även fram som en grund för 
optimal smärtbehandling i Medicinska Kvalitetsrådets Riktlinjer för tumörrelaterad 
smärta (MKR, 1997) och riktlinjer för postoperativ smärta (MKR, 2001). Fördelar med 
smärtbedömningar är flera såsom bättre kommunikation mellan olika professioner 
(Bouvette et al. 2002; de Rond et al. 2001) inom hälso- och sjukvården. Patienten får 
hjälp att beskriva sin smärta och detta kan öka patientens delaktighet i 
smärtbehandlingen och underlättar för vårdgivarna att få en mer heltäckande 
information om patientens smärtsituation. Smärtbedömningen innebär att patientens 
smärta oavsett dess orsak synliggörs och att sjuksköterskan får ett hjälpmedel som kan 
användas för att utvärdera behandlingseffekt, av såväl den farmakologiska som den icke 
farmakologiska behandlingen. Detta leder till goda förutsättningar för en optimal 
smärtbehandling vilket sågs i studier av Bouvette et al. (2002), de Rond et al. (2001), 
Menzies et al. (2000), Morrisson et al. (2006) och Wickström Ene et al. (2008). 
Goldberg et al. (2007) lyfter dock fram att smärta är ett komplext och flerdimensionellt 
tillstånd, därför leder en dokumenterad smärtbedömning inte automatiskt till förbättrad 
smärtbehandling. I denna studie granskades artiklar från 1966 till 2006, fem 
interventioner för att förbättra smärtbehandling identifierades; patientundervisning, 
regelbunden smärtbedömning, granskning av smärtbehandling med återkoppling till 
vårdpersonalen, datoriserat beslutsstöd och tillgång till smärtteam. Författarna såg i sitt 
resultat att interventionerna ledde till förbättrad smärtdokumentation, att 
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smärtbedömningar gjordes mer frekvent men att det inte automatisk medförde att 
patienterna blev optimalt smärtbehandlade. Slutsatsen är att det ännu inte finns någon 
systematisk sjukhusövergripande intervention som medför optimal smärtbehandling för 
alla patienter. Det behövs ytterligare nya interventioner för att nå målet, en optimal 
smärtbehandling för alla. 
 
 Goldberg et al. (2007) lyfter fram fem viktiga interventioner där sjuksköterskan kan 
vara den person som tar ansvar för patientundervisning, att smärtbedömning genomförs 
regelbundet och att patientens smärtbehandling alltid utvärderas och att all personal runt 
patienten får ta del av detta. Dessutom kan sjuksköterskan vara med och tillsammans 
med informationstekniker utveckla datoriserade hjälpmedel, sjuksköterskan har kunskap 
om vilket innehåll det kan vara i ett sådant hjälpmedel. Även Bouvette et al. (2002), de 
Rond et al. (2001) och Schafheutle et al. (2001) visar att det är flera faktorer som spelar 
in för att möjliggöra en optimal smärtbehandling. Underlättande faktorer skulle kunna 
vara bättre kunskaper om smärtbedömning och smärtbehandling hos såväl 
sjuksköterskor som läkare. Det kan tänkas vara angeläget att utbildning ges 
kontinuerligt och återkommande då personalomsättningen kan vara stor. Då det tar tid 
att göra en korrekt smärtbedömning är det viktigt att arbetsbelastning och 
arbetssituation ger förutsättningar för bedömningen. Ytterligare underlättande faktorer 
skulle kunna vara goda organisatoriska förutsättningar med god tillgänglighet till läkare 
och smärtteam vilket kan bidra till att en optimal smärtbehandling ges. För att det ska 
inrättas smärtteam på varje sjukhus bör vårdpersonal uppmuntra till att sådana bildas 
och naturliga medlemmar i sådana team skulle kunna vara bland annat sjuksköterskor, 
vilka fördjupat sig i ämnet smärta och smärtbehandling. Organisationens betydelse 
beskrivs också av Rawal (1999) som menar att en bidragande orsak till optimal 
smärtbehandling är en välorganiserad stödfunktion för sjuksköterskor och läkare vid 
behandling av patienternas smärta. 
  
I resultatet framkommer att en dokumenterad smärtbedömning är en grundläggande del 
i smärtbehandlingen, men den leder inte automatiskt till en optimal smärtbehandling  
(Morrison et al. 2006). Orsaken kan kanske vara att smärtans komplexa fysiologiska och 
psykologiska natur kräver flera insatser och att alla professioner utför sin del i 
enlighet med evidens och riktlinjer. Ytterligare en faktor som spelar in och som behöver 
lyftas fram för att möjliggöra att patienten skall få en optimal smärtbehandling 
(Goldberg et al. 2007; Manias et al. 2004; Schafheutle et al. 2001, Rawal, 1999) är 
patientundervisning. Sjuksköterskan har en viktig roll i patientundervisningen, genom 
att öka patientens delaktighet ökas möjligheten för att ge en optimal smärtbehandling 
och minska lidandet. Att minska lidandet är en av sjuksköterskans huvuduppgifter enligt  
sjuksköterskans etiska koder (ICN:s etiska kod för sjuksköterskor). 

Konklusion 

För patienter med smärta visade sig en dokumenterad smärtbedömning vara en 
grundläggande förutsättning för att patienten skall få en optimal smärtbehandling. Fler 
faktorer för att ge en optimal smärtbehandling identifierades såsom; utbildning av 
sjuksköterskor och läkare i smärta och smärtbehandling, synliggöra olämpliga strategier 
och attityder hos personal. Dokumentation av smärtans alla dimensioner förbättras 
genom förtryckta smärtbedömningsformulär vilket även bidrar till att smärta blir 
synliggjort, belyst och diskuterat mellan personalkategorier. Smärta är ett komplext och 
mångdimensionellt begrepp, många faktorer kan påverka smärtupplevelsen såsom 
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miljön, sjuksköterskans attityd och professionalitet samt patientens copingstrategier och 
tidigare erfarenheter av smärta. Därför är ibland endimensionella smärtskalor 
otillräckliga och måste kompletteras med en flerdimensionell bedömning. 
Sjuksköterskan har en viktig roll i smärtbedömning och smärtbehandling där god 
kommunikation mellan vårdgivare och patient är en förutsättning för att ge en 
individuell smärtbehandling. 

Implikation 

I framtiden behöver läkarnas och sjuksköterskornas kompetens i smärta och 
smärtbehandling förbättras. Organisatoriskt behöver smärtbedömning bli erkänt som en 
del av det kliniska arbetet. Ledning och avdelningschefer behöver prioritera tid och 
resurser för att skapa goda förutsättningar för optimal smärtbehandling. I 
sjuksköterskeutbildningen behöver olämpliga strategier och attityder till 
smärtbedömning och smärtbehandling belysas, för att undvika att dessa adopteras från 
vårdpersonalen. Viktiga områden att undersöka i framtiden är också patientens 
delaktighet i smärtbehandling. Fler interventionsstudier behöver göras där patientens 
upplevda smärta före och efter förbättringsåtgärder undersöks. 
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dokumenteras i enlighet med 
Commission of Accreditation of 
Healthcare Organizations 
rekommendationer för 
smärtbedömning och 
smärtbehandling. 

En kvantitativ 
prospektiv studie 
gjordes på 302 
patienter. 
Journaler granskades 
med avseende på 
smärtintensitet, 
användning av 
smärtskalor och 
dokumentation 
  

Bröstsmärtor dokumenterades 
flitigare än övriga smärtillstånd. 
Smärta dokumenterades i samband 
med analgetika i 39 % av fallen men 
smärtskala användes bara i 19 %. En 
initial smärtbedömning gjordes i 94 
% av fallen men smärtskala användes 
bara i 23 %.  

Evidensgrad I 

2007 
Sverige 

Gunningberg L 
Idvall E 

The quality of 
postoperative pain 
management from the 
perspectives of 
patients, nurses and 
patient records 

Att studera kvalitén på 
postoperativ smärtbehandling på 
ett universitetssjukhus. 

En kvantitativ  
 jämförande studie i 
hur patienten och 
sjuksköterskor värderar 
smärtbehandlingen. 
Journalen granskades. 
Två avdelningar 
ingick, 121 patienter 
och 47 sjuksköterskor 
studerades. 

Signifikanta skillnader fanns vid båda 
sjukhusen i patientens skattning av 
värsta smärta senaste 24 timmarna 
och sjuksköterskans uppfattning om 
deras smärta och den dokumenterade 
smärtan. 
Vissa beteenden hos sjuksköterskor 
såsom dokumentation av 
smärtintensitet ser ut att vara svårt att 
förändra även med en aktiv process. 
  

Evidensgrad I 

2004 
USA 

Herr K 
Titler MG 
Schilling ML 
Marsh JL 
Xie X 
Ardery G 
Clarke WR 
Everett LQ 

Evidence-based 
assessment of acute 
pain in older adults: 
current nursing 
practices and 
perceived barriers 

Syftet var att studera 
sjuksköterskor praktiska 
handhavande för 
smärtbehandling. relaterat till 
evidencebaserad 
smärtbedömningar av akut 
smärta hos äldre och barriärer 
för detta. 

 En kvantitativ studie, 
709 journaler 
granskades.  
Sjuksköterskor fick 
fylla i frågeformulär. 

Resultatet visade att smärta inte blev 
bedömt eller utvärderat enligt 
gällande riktlinjer och 
rekommendationer. 
  
  

Evidensgrad I 



  

Publikationsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2002 
Sverige 
  
  

 Idvall E 
Ehrenberg A 

Nursing 
documentation of 
postoperative pain 
management 

Syftet med studien var att 
beskriva sjuksköterskans 
dokumentation av postoperativ 
smärta och sjuksköterskans 
upplevelse av journalförning i 
relation till riktlinjer och 
guidelines 

En beskrivande 
kvalitativ retrospektiv 
studie. 63 
sjuksköterskor och 172 
patienter ingick. 
Journalanteckningar 
granskades och 
sjuksköterskorna 
intervjuades.  

Resultatet visade att smärtbedömning 
baserades huvudsakligen av vad 
patienten själv rapporterade. Mindre 
än 10 % av journalen innehöll 
anteckningar om systematisk 
smärtbedömning med ett 
smärtbedömningsverktyg. Smärtans 
lokalisation var dokumenterad i 50 % 
av fallen, smärtans karaktär i 12 %. 
Ca 73 % av sjuksköterskorna 
rapporterade att dokumentation var i 
enlighet med gällande riktlinjer och 
guidelines 

Evidensgrad I 
  
 

2006 
USA 

Layman -
Young J 
Horton F 
Davidhizar R 

Nursing attitudes and 
beliefs in pain 
assessment and 
management. 

Att undersöka sjuksköterskans 
attityder gentemot 
smärtskattningsredskap och 
sambandet mellan attityder r/t 
utbildning och erfarenhet. 

En kvalitativ studie. 
52 sjuksköterskor fick 
fylla i frågeformulär.  

Utbildning har en positiv påverkan på 
användandet och resultat av 
smärtskattningsverktyg. 
Erfarenhet har inte nödvändigtvis 
denna påverkan. 

Evidensgrad I 

2004 
Australien 

Manias E 
Bucknall T 
Botti M 

Assessment of  
Patient Pain in the 
Postoperative 
Context. 

Syftet var att undersöka hur 
sjuksköterskor smärtbedömde 
patienterna. 
 

En kvalitativ studie 
med intervjuer och 
observationer av 
vårdpersonal.  

 Studien identifierade hur 
sjuksköterskors prioriteringar av 
arbete skapade barriärer för korrekta 
smärtbedömningsbeslut. 

Evidensgrad I 

2003 
Australia 
  

Manias E Medication trends and 
documentation of pain 
management 
following surgery. 

Att undersöka handhavandet 
kring ordinering och 
administrering av sövande och 
smärtlindrande läkemedel hos 
postoperativa patienter och att 
undersöka ssk:s dokumentations 
rutiner för smärtbehandling. 

En kvantitativ 
prospektiv studie. 
Granskning  av 
läkemedel och 
sjuksköterske- 
anteckningar på 100 
patienter 
operationsdagen och 
de närmaste fyra 
dagarna gjordes. 
Patienter samlades in 
från två 
kirurgavdelningar. 
 
 
 

 Sjuksköterskor dokumenterade 
ofullständigt inom stora områden, 
smärtanalys, komplementär 
smärtbehandling, läkemedel, och 
utvärdering av givna läkemedel. 
Patienterna erhöll någon form av 
infusion. Mediciner vid behov erhöll 
1/3-2/3 av patienterna. 
Väldigt få hade stående ordinationer 
på smärtlindring eller lugnande 
mediciner 

Evidensgrad I 



  

Publikationsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2000 
UK 

Menzies K 
Murray J 
Wilcock A 
  

Audit of cancer pain 
management in a 
cancer centre 

Syftet var att undersöka 
prevalensen, intensiteten och 
behandlingen av cancer smärta 
på vuxna på två sjukhus. 

En kvalitativ studie. 
186 cancerpatienter 
undersöktes under en 
dag med avseende på 
smärtupplevelse och 
behandling av 
cancerrelaterad smärta. 

Av 186 patienter med cancer hade 52 
upplevt smärta pga. sin cancer under 
dygnet. Av dessa  smärtskattades 47 
stycken. Mer än hälften hade inte 
blivit smärtlindrade utan hade svår till 
värsta smärta som påverkade deras 
dagliga aktiviteter. Jämfört med 
patienter som var bra smärtlindrade 
sågs att patienter med smärta inte 
formellt hade blivit smärtbedömda 
och smärtlindringen var inte 
utvärderad. De hade ingen 
dokumenterad smärtplan. och hade 
inte träffat en läkare specialiserad i 
palliativ vård. 

Evidensgrad I 

2006 
USA 
  

Morrison S 
Meier D 
Fischberg D 
Moore C 
Degenholtz H 
Litke A 
Maroney-Galin 
C Albert L 
  

Improving the 
Management of  Pain 
in Hospitalized Adults 

Att utvärdera effekten av en 
serie interventioner på 
smärtbehandling. 

En kontrollerad 
kvantitativ studie. 3964 
patienter ingick.  
Interventionerna 
inkluderade utbildning, 
standardiserad 
smärtbedömning, 
granskning och feed-
back av smärtvärden 
till vårdpersonal och 
ett datorunderstött 
besluts- och support- 
program. 
  

Ett kliniskt meningsfullt 
smärtskattningsinstrument 
kombinerat med ett 
granskningssystem eller datorstött 
beslutstödjande program förbättrade 
smärtdokumentationen med 80 % och 
ökade smärtskalor bidrog  till 
förbättrad smärtordinationer. 

Evidensgrad I 
 
  
 
 
 

2003 
USA 

O`Connor M Pain management: 
improving 
documentation of 
assessment and 
intensity 

Syftet var att synliggöra 
smärtbehandlingen genom 
dokumentationen. Att undersöka 
om nya verktygsformer för att 
bedöma smärta förbättrade 
dokumentationen om 
smärtbehandlingen, 
smärtbedömningen och smärtans 
intensitet. 
   

En kvantitativ 
retrospektiv studie . 
Journaler genomlästes 
och granskades och 
jämfördes med en 
kontrollgrupp.  

Studien visar att det är möjligt att 
förbättra kvaliteten på informationen 
relaterat till smärtbedömningar 
genom tydliga 
dokumentationsverktyg. 

Evidensgrad I 



  

Publikationsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2001 
UK 

Schafheutle I 
Cantrill J 
Noyce R 

Why is pain 
management 
suboptimal on 
surgical wards? 

Att identifiera  uppfattade 
barriärer för effektiv 
smärtbehandling i 
sjuksköterskans utövande. 

En kvalitativ studie där 
6 sjuksköterskor 
djupintervjuades och 
där 180 sjuksköterskor 
observerades och 
intervjuades med 
semistrukturerade 
frågor. 

Barriärer som sjuksköterskor 
upplevde var; 
hög arbetsbelastning, personalbrist, 
institutionella begränsningar, 
inadekvata analgetika ordinationer 
och att läkare och smärtteam ej 
tillgängliga, 
Sjuksköterskorna ställer inte 
smärtrelaterade frågor till patienten. 
Sjuksköterskorna litade på patientens 
icke verbala beteenden och använde 
detta för att värdera analgetika-
behovet. 

Evidensgrad I 

2000 
Sverige 

Sjöström B 
Dahlgren L-O 
Haljamäe H 

Strategies used in 
post-operative pain 
assessment and their 
clinical accuracy. 

Var att beskriva variationer och 
innebörden i de strategier som 
ssk och läkare använder vid 
smärtbedömning och att 
undersöka noggrannheten  i de 
använda strategierna. 

En kvalitativ 
fenomenografisk studie 
30 sjuksköterskor och 
30 läkare intervjuades. 
Studien gjordes på ett 
universitetssjukhus på 
kliniken för anestesi 
och intensivvård.  

Den vanligaste strategin för 
smärtbedömning var att 
sjuksköterskor har lärt sig känna igen 
och se på patienten hur ont de har. 
Den attityden sammankopplas ofta 
med att patientens smärta 
undervärderas. 

 Evidensgrad I 

2005 
Israel 

Sloman R 
Rosen G 
Rom M 
Shir Y 

Nurse’s assessment of 
pain in surgical 
patients 

Syftet var att jämföra 
sjuksköterskornas skattning av 
patientens smärta jämfört med 
patientens egen skattning av 
smärta. Och att undersöka om 
det finns etiska och kulturella 
skillnader i skattning av smärta 

 En kvantitativ studie 
där nittiofem patienter 
och nittiofem 
sjuksköterskor fick 
svara på frågeformulär. 

Resultatet visar att sjuksköterskan 
underskattar patientens smärta. Det 
hittades inga skillnader i 
smärtskattning som kunde härledas 
till etiska eller kulturella skillnader. 

Evidensgrad I 

2008 
Sverige 

Wicksröm Ene 
K 
Nordberg G 
Bergh I 
Gaston 
Johansson F 
Sjöström B 
  

Postoperative pain 
management- the 
influence of surgical 
ward nurses. 

Att jämföra smärtnivån 
rapporterad av patienter med 
nivån dokumenterad av 
sjuksköterskan och hur 
opioiddosen korrelerar mot 
smärtnivån. Andra målet var att 
se hur smärtbehandling och 
sjuksköterskors attityd hade 
förbättrats under de senaste två 
åren som inkluderat utbildning. 

En kvalitativ 
beskrivande 
tvärsnittsstudie 
som bestod av två 
delar. baserad på 
intervjuer med 
patienter 
Sjuksköterskor fick 
fylla i frågeformulär. 

Dokumentationen av 
skattningsvärden hade större 
betydelse för smärtbehandlingen och 
påverkade om opioider gavs eller ej 
jämfört med patientens muntligt 
rapporterade skattningsvärden. 
I studien sågs att smärtbehandlingen 
inte hade förbättrats mycket efter två 
år trots att ett utbildningsprogram 
genomförts. 

Evidensgrad I 
 

 


