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Sammanfattning Problem: Trots den kunskap som idag finns om smärtbe-

dömningens betydelse för en adekvat smärtbehandling kvar-

står på många sjukhus problem med smärtbedömning av pa-

tienter med långvarig smärta. 

 Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa faktorer som 

inverkar på sjuksköterskans smärtbedömning av patienter 

med långvarig smärta. 

 Metod: Studien var en litteraturstudie, 14 artiklar (10 kvanti-

tativa och 4 kvalitativa) som motsvarade litteraturstudiens 

syfte granskades och analyserades. 

 Resultat: Resultatet utföll i två kategorier: sjuksköterskans 

kunskap, kommunikation och attityd samt patientens upple-

velser och uttryck av långvarig smärta. Att tro på patientens 

upplevelse och uttryck av smärta var en av de viktigaste 

tyngdpunkterna i smärtbedömningen av patienter med lång-

varig smärta. Sjuksköterskans kunskap och kompetens var 

också faktorer som inverkade på smärtbedömningen. Brister 

i kommunikationen och patientens smärtuttryck- och upple-

velser var andra faktorer som inverkade.  

 Konklusion: Slutsatsen av resultatet var att det fanns flera 

faktorer som inverkade på sjuksköterskans smärtbedömning 

och att patientens långvariga smärta bör bedömas utifrån ett 

holistiskt perspektiv. 

 Implikation: Fortsatt forskning behövs för att öka sjukskö-

terskans medvetenhet om dessa faktorer som inverkar på 

smärtbedömningen. 
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Abstract Problem: Despite the knowledge available today about pain 

assessment´s importance for adequate pain treatment prob-

lems with pain assessment of patients with chronic pain per-

sists in many hospitals. 

Purpose: The purpose of this study was to elucidate factors 

influencing nurses´ pain assessment of patients with chronic 

pain. 

Method: The study was a literature review, 14 articles (10 

quantitative and 4 qualitative) that corresponded purpose of 

the study were examined and analyzed. 

Result: The results were distributed into two categories: 

nurses´ knowledge, communication and attitude and the pa-

tients´ experience and expression of chronic pain. To believe 

in the patients experience and expression of pain was one of 

the main focuses of pain assessment of patients with chronic 

pain. Nurses´ pain knowledge and skills were other factors 

which affect pain assessment. Deficiencies in communica-

tion and the patients´ pain expression and experience were 

also factors that impacted. 

Conclusion: The conclusion of the result was that there were 

many factors which affect nurses´ pain assessment and that 

patients´ chronic pain should be assessed from a holistic per-

spective. 

Implication: Continued research is needed to increase nurs-

es´ awareness of these factors affecting pain assessment. 
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Inledning 

Långvarig smärta är vanligt förekommande och skapar lidande hos personer som 

drabbas. Långvarig smärta betecknas efter dess varaktighet och ska ha pågått i minst tre 

månader (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2006). Patientens smärta 

och upplevelse av den är svår att definiera (McLafferty & Farley, 2008). Det finns ingen 

universal definition på smärta idag men det som är välkänt är att smärta kan förändra en 

persons liv. Därför är en adekvat hantering och behandling av patientens smärta viktig. 

Vid långvarig smärta kan symtom och smärtbeteende yttra sig på annat sätt än vid akut 

smärta (Jakobsson, 2007). Den långvariga smärtans uttryck blir ofta mindre tydligt och 

det kan vara svårt för sjuksköterskan att observera några direkta kliniska tecken på att 

patienten har ont. Detta kan i sin tur leda till att patienten blir misstrodd om sin smärta 

och upplever känslor som hopplöshet och nedstämdhet, vilket kan medföra att smärtan 

förvärras.  

Långvarig smärta är den vanligaste orsaken till sjukbidrag och långtidssjukskrivningar 

samt det vanligaste skälet till vårdbehov (SBU, 2006). De samhällsekonomiska 

kostnaderna för långvarig vård beräknas uppgå till 87,5 miljarder kronor. Dessa 

kostnader delas vidare in i två olika summor där 7,5 miljarder kronor är direkt relaterade 

till vård av patienter med långvarig smärta medan 80 miljarder är indirekta kostnader på 

grund av bortfall av produktion som är en följd av sjukdomsrelaterad arbetsfrånvaro 

(a.a.). Vårdbehovet för smärta hos den svenska befolkningen beräknas vara 12 % och av 

dessa anses 7 % ha ett stort vårdbehov (Magnusson & Mannheimer, 2008).  

En adekvat smärtbedömning är en förutsättning för att kunna ge god smärtlindring 

(Jakobsson, 2007). Det krävs dock inte bara att bedömningen genomförs, utan även att 

mätningen är reliabel och valid. Patienter med långvarig smärta måste bedömas ur flera 

dimensioner för att kunna ge ett gott underlag för smärtbehandlingen. Till sin hjälp att 

skatta patientens smärta har sjuksköterskan ett flertal bedömningsinstrument och 

smärtskattningsskalor att tillgå. Ett övergripande bekymmer med att försöka mäta 

smärta är dock att detta fenomen är en subjektiv upplevelse varför patienten är den enda 

person som egentligen kan skatta sin egen smärta. Det finns undantag som vid till 

exempel kognitiva funktionsnedsättningar då patienten inte kan medverka till sin 

smärtbedömning. I dessa fall får mätningen av smärtan istället ske med hjälp av kliniska 

tecken och bedömningsinstrument (a.a.). 

Trots det relativt stora utbud av smärtskattningsskalor och bedömningsinstrument som 

finns utvecklade för att mäta smärta finns ett flertal olika faktorer som påverkar 

sjuksköterskans smärtbedömning (Jakobsson, 2007). Dessa faktorer kan utgöra 

svårigheter vid bedömning av långvarig smärta vilket riskerar att patienten inte erhåller 

en adekvat smärtbehandling. 

 

Bakgrund 

Enligt International Association for Study of Pain (IASP, 2011) definieras smärta som 

en obehaglig och emotionell upplevelse till följd av verklig eller möjlig vävnadsskada 

eller beskriven i termer av sådan skada. 
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Smärta är en högst subjektiv upplevelse och varierar starkt mellan olika individer 

(Magnusson & Mannheimer, 2008). Det finns en rad olika faktorer som påverkar 

upplevelsen av smärta. Uppfostran, familj och kulturell bakgrund är några faktorer som 

kan inverka på en persons smärtbeteende och som gör den unik och individuell. Enbart 

den smärtdrabbade individen vet hur den egna smärtan känns (Briggs, 2010). 

Beskrivningen av den egna smärtan som en individ ger till sin omgivning blir oftast 

ofullständig på grund av att smärtan kan upplevas intensivare än vad som går att 

beskriva verbalt. Detta är en av orsakerna till sjuksköterskans svårigheter att identifiera 

och bedöma smärta (Almås, Valand, Bilicz & Berntzen, 2002). 

Det har visats att hälso- och sjukvårdspersonal har en tendens att behålla samma 

förhållningssätt vid bedömning och behandling av patienter med långvarig smärta som 

vid akut smärta (Magnusson & Mannheimer, 2008). Det är den främsta orsaken till att 

patienter med långvarig smärta remitteras till flera olika instanser och följaktligen 

riskerar felaktig medicinsk behandling. Detta kan medföra ett ökat lidande för patienten 

och leda till minskad livskvalitet. 

Smärta är en varningssignal som signalerar till kroppen att något håller på att hända. 

(Jakobsson, 2007). Smärtan skapar olika reaktioner hos individen för att förhindra att 

skadan blir större och allvarligare. I människans kropp finns olika smärtreceptorer. 

Receptorerna reagerar på retningar och hot mot vävnader samt är känsliga för olika 

stimuli som värme, tryck, kyla och kemiska ämnen. Smärta är i de flesta fall tillfällig 

och övergående men kräver ibland medicinsk behandling. 

Smärta kan beskrivas av varierande slag (Haegerstam, 2008). Nociceptiv och neurogen 

smärta är de mest förekommande smärttyperna medan psykogen och idiopatisk smärta 

ses mer sällsynt. Nociceptiv smärta kännetecknar en vävnadsskada där nervimpulserna 

förflyter i ett friskt och fungerande nervsystem medan neurogen smärta uppstår när det 

förekommer en skada eller en sjukdom i nervsystemet. Psykogen smärta är direkt 

relaterad till psykiatriska sjukdomar och idiopatisk smärta definierar smärtor som inte 

går att finna någon direkt orsak till (a.a.). 

Smärta delas vidare in i akut smärta eller långvarig smärta (Jakobsson, 2007). 

Durationen av smärtan avgör om smärtan är akut eller långvarig. Hyperaktivitet i det 

autonoma nervsystemet och ett begränsat tidsförlopp definierar den akuta smärtan. 

Smärta som däremot kvarstår efter att den primära orsaken förväntats läka ut definierar 

långvarig smärta. 

 

Långvarig smärta 

En tidigare benämning för långvarig smärta var kronisk smärta (Jakobsson, 2007). 

Begreppet kronisk smärta kunde av patienten betraktas som en negativ livslång process 

som var obotlig vilket föranledde att begreppet ändrades. IASP (2011) anger en duration 

på tre månader eller mer för att bestämma den långvariga smärtan. Den vanligaste 

orsaken till långvarig smärta är muskuloskeletal smärta vilket omfattar muskler, skelett, 

leder och ligament i kroppen (Jakobsson, 2007). Orsaker till muskuloskeletal smärta kan 

vara reumatiska sjukdomar, diskbråck och spinal stenos. Ett annat exempel på långvarig 

smärta är neurogen smärta. Multipel skleros och stroke är båda sjukdomar som påverkar 

det centrala nervsystemet och kan ge upphov till neurogen smärta. 
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Långvarig smärta är ett stort folkhälsoproblem och livet för den som drabbas förändras 

på många sätt (Jakobsson, 2007). Den långvariga smärtan medför negativa 

konsekvenser för individens fysiska, psykiska, sociala och ekonomiska situation och 

leder till ett ökat lidande och en försämrad livskvalitet. Den som drabbas av långvarig 

smärta lever i ett psykiskt stresstillstånd som kan leda till störd sömn och onormal 

trötthet (Magnusson & Mannheimer, 2008). Trötthet leder ofta till depression vilket kan 

förstärka känslan av förlust av viktiga sociala funktioner. Det är även känt att depression 

kan leda till ökad kroppslig smärta, så kallad psykosomatisk smärta. Kliniska tecken vid 

långvarig smärta kan förutom sömnsvårigheter och onormal trötthet även vara att 

patienten får nedsatt rörlighet, gångsvårigheter och minskad aptit (Jakobsson, 2007). 

Det är även vanligt att personer med långvarig smärta reagerar med ett förändrat 

beteende vilket kan medföra en annorlunda rollfördelning i personens dagliga liv med 

konsekvenser som ett ökat beroende och social isolering (Gustafsson, 2007). Varje 

individ reagerar olika på smärta och det är därför viktigt att en noggrann kartläggning av 

smärtan genomförs för att kunna erbjuda individuella insatser för smärtlindring. 

Långvarig smärta är antingen malign eller icke-malign och delas in i tre olika grupper 

(Jakobsson, 2007; McLafferty & Farley, 2008); Långvarig benign smärta som inte 

nödvändigtvis förändras över tiden och som kvarstår i mer än sex månader som till 

exempel smärta i ländryggen (McLafferty & Farley, 2008). Periodisk akut smärta i 

samband med kroniska sjukdomar och som kvarstår i mer än sex månader eller under 

längre tid, samt långvarig progressiv smärta som har samma ursprung och kvarstår i mer 

än sex månader och ökar i svårighetsgrad. Den långa durationen av smärta kan orsaka 

personlighetsförändringar, nedsatt fysisk förmåga samt försämra patientens livskvalitet 

(a.a.). 

Bergman (2002) undersökte i sin avhandling förekomsten av långvarig smärta i 

rörelseapparaten hos 2 755 personer mellan 20-74 år bosatta i södra Halland. Resultatet 

visar att upp till 34,5 procent av deltagarna i studien upplevde långvarig smärta. 

Undersökningen visade även att långvarig smärta rapporterades vara dubbelt så vanligt 

hos kvinnor som hos män och det framkom även ett samband med högre ålder, lägre 

social status, invandrarbakgrund och låg utbildningsnivå. Bergman (2002) förklarade 

vidare hur utvecklingen av långvarig smärta framförallt påverkas av fysiska, psykiska 

och sociala faktorer. Långvarig smärta är många gånger ett kroppsligt uttryck för olika 

fysiska och psykiska stressfaktorer och kan också ses i kombination med en ärvd eller 

inlärd sårbarhet.  

Enligt Magnusson och Mannheimer (2008) är tidig identifiering av patienter som ligger 

i riskzonen för att utveckla långvarig smärta betydelsefull eftersom möjligheter till 

förebyggande åtgärder är goda.  Akut omhändertagande som inte är tillfredställande kan 

öka risken för utveckling av långvarig smärta. Skador eller patologiska förändringar 

som inte uppvisar några objektiva tecken på smärta medför att patienten löper större risk 

att utveckla långvarig smärta som till exempel vid fibromyalgi och Whiplash associated 

disorders (WAD). 
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Sjuksköterskans bedömning av smärta 

Enligt Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) 

ska sjuksköterskan observera patientens subjektiva sjukdomsupplevelse och vidta 

adekvata åtgärder i syfte att lindra patientens lidande. Upplevelsen av smärta varierar 

mellan personer och det är nödvändigt att sjuksköterskan är observant på detta 

(McLafferty & Farley, 2008). Avsaknad av objektiva tecken såsom grimasering, gråt 

och verbalt smärtuttryck är inga bevis på att patienten inte upplever smärta. Vanliga 

kliniska tecken på att patienten upplever smärta är att både blodtryck och puls stiger 

(Curtiss, 2010). Detta är dock inga tecken som sjuksköterskan bör förlita sig helt på då 

dessa kan vara beroende av andra faktorer. Sjuksköterskan bör vara uppmärksam på att 

patientens smärtupplevelse och uttryck av smärta kan påverkas av faktorer som 

kognitiva förutsättningar, ålder och kulturell tillhörighet  

Fear (2010) belyser att sjuksköterskor i sin profession har en central roll i vårdandet av 

patienter med långvarig smärta. Sjuksköterskans smärtbedömning, observation av 

kliniska tecken, patientens subjektiva symtom samt identifiering av individuella behov 

leder till att patienten erhåller adekvata åtgärder och rätt medicinsk behandling. 

Utförandet av noggranna bedömningar och omprövningar av dessa bedömningar är 

värdefulla för fastställande av diagnos. För att smärtbedömningen ska bli så grundligt 

utförd som möjligt krävs att patienten bedöms ur ett holistiskt perspektiv. Enligt 

McLafferty och Farley (2008) är diverse smärtskattningsskalor och 

bedömningsinstrument viktiga redskap för sjuksköterskan. Dessa instrument används 

för att upptäcka olika nivåer av smärta samt för att utvärdera behandlingar. 

 

Bedömningsinstrument för smärta 

Det finns ett flertal olika bedömningsinstrument som sjuksköterskan kan använda till att 

uppskatta smärta hos patienter idag (Jakobsson & Gustafsson, 2007). De flesta 

instrument inriktar sig bara på patientens subjektiva upplevelse av smärta och skattning 

av den. De bedömningsinstrument som vanligtvis används är små, lätta att ha med sig i 

fickan och anses vara lätta för patienten att förstå. Dock mäter dessa instrument bara 

smärtans intensitet, så kallade endimensionella bedömningsinstrument. Ett exempel på 

ett sådant bedömningsinstrument är Visuell Analog Skala (VAS) som är det vanligaste 

bedömningsinstrumentet för att mäta patientens självrapporterade smärta (Jakobsson, 

2007). Numerical Rating Scale (NRS) är ett annat endimensionellt 

bedömningsinstrument som liknar VAS. Smärta kan även bedömas utifrån ett 

multidimensionellt perspektiv där flera aspekter av smärtan bedöms. Ett instrument att 

använda för en sådan bedömning är McGill Pain Questionnaire (MPQ). 

Bedömningsinstrument som mäter flera dimensioner är å ena sidan mer tidskrävande 

men ger ett mer holistiskt och noggrant underlag för en god smärtbehandling (a.a.). 

 

Problemformulering 

Långvarig smärta är ett stort folkhälsoproblem i Sverige idag och är ett tillstånd som 

påverkar hela livssituationen för den drabbade.  Långvarig smärta medför en risk att 

utveckla depression samt leder till minskad livskvalitet och ett ökat lidande vilket också 
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frekvent rapporteras i samband med långvarig smärta. Långvarig smärta leder ofta till 

långtidssjukskrivningar som skapar ett produktionsbortfall och genererar höga 

samhällskostnader. Eftersom smärtans upplevelse är unik och subjektiv kan endast den 

drabbade individen själv skatta sin smärta och förmedla information om den. Problemet 

med att adekvat bedöma och hantera långvarig smärta kvarstår på många sjukhus trots 

den kunskap som idag finns om smärtbedömningens betydelse för en adekvat 

smärtbehandling. Eftersom smärtbedömning är ett centralt inom sjuksköterske- 

professionen är det av vikt att belysa denna utmaning för sjuksköterskan och studera 

tillvägagångssätt och faktorer som inverkar på bedömningen av patienter med långvarig 

smärta.  

 

Syfte 

Syftet var att belysa faktorer som inverkar på sjuksköterskans smärtbedömning av 

patienter med långvarig smärta. 

 

Metod 

Litteraturstudien utarbetades i enlighet med Fribergs (2006) modell. En systematisk 

litteratursökning genomfördes i vetenskapliga databaser som ansågs vara relevanta för 

ämnet. Publicerad kvantitativ och kvalitativ forskning som svarade mot studiens syfte 

söktes och analyserades för studiens resultat. 

 

Datainsamling 

Litteratursökningen genomfördes systematiskt i databaser som var relevanta för valt 

ämne och inriktade på omvårdnadsforskning. Sökorden som presenteras i Tabell 1. 

Sökordsöversikt, användes när sökningar utfördes i databaserna Cinahl, PubMed och 

PsycInfo. Sökningar gjordes inledningsvis med sökorden long-term pain och long-

standing pain, då dessa ord bättre beskriver innebörden av det svenska begreppet 

långvarig smärta. Dock var dessa ord av antal sökträffar att döma inget vedertaget 

begrepp i det engelska språket varför sökordet chronic pain istället användes. Sökordet 

pain assessment användes i Cinahl som keyword för att ytterligare vidga sökresultatet 

och för att det inte fanns presenterat som Cinahl headings. Vidare begränsades 

sökningarna i Cinahl till att vara publicerade mellan 2005 och 2011, vara vetenskapliga 

samt engelskspråkiga. I PubMed valdes begränsningarna engelskt språk samt att 

artiklarna skulle vara publicerade de senaste två åren. Anledningen till att sökningen 

enbart begränsades till två år i PubMed var för att antalet sökträffar annars blev för stort. 

En av sökningarna i PubMed resulterade i 347 artiklar vilket skulle kunna anses vara för 

stort. Likväl valdes att inte göra ytterligare begränsningar för att inte riskera att förlora 

relevant material. Irrelevanta artiklar kunde därefter exkluderas efter genomlästa titlar 

och abstrakt tillhörande artiklar som skulle kunna motsvara syftet lästes igenom. Vid ett 

senare tillfälle gjordes även en sökning i databasen PsycInfo för att ytterligare utöka 

antalet resultatartiklar. Här valdes begränsningarna endast till de två senaste åren för att 

minska antal sökträffar och för att få så aktuellt material som möjligt. 
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Tabell 1. Sökordsöversikt 

Sökord Cinahl  PubMed PsycInfo 

Långvarig smärta Chronic pain Chronic pain Chronic pain 

Smärtbedömning Pain measurement/ 

Pain assessment  

Pain assessment Pain assessment 

Sjuksköterska Nurses Nurse Nurse 

Smärta Pain Pain  

Attityder Attitudes of health 

personnel/ Attitudes  

  

 

Inklusionskriterier för valda artiklar var att de främst skulle behandla ämnet som rör 

bedömning vid långvarig smärta, vara utförda i sjukhusmiljö alternativt hospice och 

vara engelskspråkiga. Vid långvarig smärta inkluderades både malign och icke-malign 

smärta. Artiklar som inkluderade kognitiv funktionsnedsättning valdes också till resulta-

tet då detta är en faktor hos patienten som kan inverka på sjuksköterskans bedömning av 

långvarig smärta. Övriga artiklar som inkluderades var de som belyste sjuksköterskans 

roll vid smärtbedömning. Ytterligare sökningar gjordes för att vidga resultatet och artik-

lar som undersökte sjuksköterskans attityd till smärta inkluderades också då dessa an-

sågs vara av betydelse för bedömning av långvarig smärta och därmed motsvarade stu-

diens syfte. Vid dessa sökningar användes söktermen attitudes of health personnel som 

fanns presenterat som subheadings i Cinahl och sökordet attitudes söktes som fritext. 

Exklusionskriterier var artiklar som studerade smärtbedömning av personer med de-

mens, barn och ungdomar samt artiklar som var utförda i Asien. 

Av det totala antalet träffar efter sökningar i databaserna genomlästes 65 abstrakt med 

intressanta titlar varav 32 artiklar bedömdes kunna vara relevanta för syftet och därför 

lades till första urvalet (se bilaga I Tabell 2. Sökhistorik). Dessa artiklar lästes varpå 5 

artiklar direkt kunde uteslutas då de visade sig vara översiktsartiklar. Resterande 27 

artiklar analyserades därefter och den vetenskapliga kvaliteten granskades med hjälp av 

bedömningsmallar för kvantitativ och kvalitativ metod (Carlsson & Eiman, 2003). Ar-

tiklarna graderades sedan efter sin kvalitet med grad I, grad II eller grad III. Tretton (13) 

artiklar valdes därefter bort på grund av för låg vetenskaplig kvalitet eller för att de inte 

motsvarade syftet. Totalt valdes 14 artiklar till resultatet varav 10 var utförda med kvan-

titativ metod respektive 4 kvalitativt utförda studier. Av dessa var en artikel graderad till 

vetenskaplig grad II och resterande till grad I. 
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Databearbetning 

 

Efter att artiklarna granskats och valts ut lästes de och analyserades ytterligare för att 

skapa en helhetsbild av resultatet. Artiklarna sammanfattades sedan i en översikt som 

presenteras i Tabell 3. Artikelöversikt (bilaga II) och färgkodades därefter utifrån syftet 

vilket slutligen resulterade i två huvudkategorier: Sjuksköterskans kunskap, 

kommunikation och attityd och patientens upplevelser av och uttryck för långvarig 

smärta. 

 

Resultat 

Sjuksköterskans kunskap, kommunikation och attityd 

Wadensten, Fröjd, Swenne, Gordh och Gunningberg (2010) undersökte prevalensen av 

smärta hos samtliga inneliggande patienter under ett dygn på ett universitetssjukhus i 

Sverige. Resultatet visade att 65 procent av patienterna upplevde eller hade upplevt 

smärta under det senaste dygnet. Av de patienter som uppgav att de upplevt smärta det 

senaste dygnet rapporterade majoriteten en smärtnivå >3 på bedömningsinstrumentet 

NRS. Vidare belyste studien att flertalet av patienterna med smärtupplevelser hade blivit 

tillfrågade av sjuksköterska angående smärtan, men att endast ett fåtal av dessa patienter 

hade blivit ombedda att själva skatta sin smärta med hjälp av ett bedömningsinstrument. 

Upp till 20 procent av patienterna var missnöjda med sin smärtlindring på grund av att 

deras smärtupplevelser och behov inte togs på allvar och att beslut om åtgärder 

baserades på sjuksköterskans personliga bedömning och inte på patientens individuella 

behov av smärtlindring. Detta ansågs bero på att sjuksköterskan istället för att använda 

sig av lämpligt smärtbedömningsinstrument förlitade sig på sitt eget omdöme vid 

bedömning av patientens smärta (Shugerman et al., 2010; Wadensten et al., 2010). 

Denna bristande användning av bedömningsinstrument vid smärtbedömning visade att 

smärta hos patienterna inte alltid prioriterades i omvårdnadsarbetet trots att 

sjuksköterskorna hade teoretisk kunskap om smärtbedömning och dess betydelse 

(Wadensten et al., 2010). Detta resultat indikerade att smärtbedömning och således även 

smärtbehandling inte hanterades adekvat. Det visade sig vara av stor vikt att 

sjuksköterskorna i undersökningen använde valida bedömningsinstrument när patienten 

rapporterade om sin smärta. Detta hjälpte patienten att lättare uttrycka sin smärta, 

förbättrade kommunikationen mellan sjuksköterska och patient samt underlättade för 

patienten att vara mer delaktig i sin vård. 

Sjuksköterskan har en central och betydande roll vid bedömning av patientens smärta 

(Al-Shaer, Hill & Anderson, 2011; Igier, Mullet & Sorum, 2006; Wadensten et al., 

2010). Al-Shaer et al. (2011) undersökte sjuksköterskors kunskap och attityder till 

smärtbedömning. Det råder generellt brist på kunskap om smärta hos sjuksköterskor 

idag. Trots detta visade sjuksköterskorna kunskap om smärta som låg över 

genomsnittet. Sjuksköterskor med lång erfarenhet hade mer kunskap om smärta och 

smärtbedömning än vad nyutexaminerade sjuksköterskor hade. Igier et al. (2006) 

belyste däremot hur sjuksköterskor med lång erfarenhet visade sig emotionellt 

avtrubbade i bemötandet av patientens smärta. Det fanns brister i sjuksköterskans 
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rutiner som gjorde att smärtbedömningen ofta uteblev då patienten inte visade några 

kliniska tecken på smärta.  

Shugerman et al. (2010) uppgav att smärta hos patienterna utvärderades av sjukskö-

terska vid flera tillfällen. Däremot användes bara bedömningsinstrument vid mindre än 

hälften av dessa tillfällen. Vidare förklarades att sjuksköterskorna litade på sin egen 

kunskap om smärta och dess uttryck medan patientens verbala smärtinformation inte 

värderades lika högt. Detta problem belystes även av Wadensten et al. (2010). Shuger-

man et al. (2010) redovisade att nästan hälften av sjuksköterskorna var överens om att 

kunskap om smärta hos sjuksköterskan var viktigt för att patienten skulle kunna erhålla 

effektiv smärtbehandling. Tidsbrist var en faktor som ansågs kunna påverka sjukskö-

terskans smärtbedömning och utvärdering av smärtlindring. Endast en liten andel av 

sjuksköterskorna uttryckte att de upplevde att de inte hade någon kontroll över patien-

ternas smärtbehandling. Sjuksköterskor med lång arbetslivserfarenhet var mer benägna 

att underskatta patientens smärta, och risken för att sjuksköterskan underskattade patien-

tens smärta uppstod redan efter fem års arbetslivserfarenhet. Att sjuksköterskan un-

derskattade patientens smärta förekom även då patienten själv skattade sin smärta med 

bedömningsinstrument. Sjuksköterskans personliga bedömning av patientens smärta 

och patientens egen information angående smärtan visade sig inte alltid stämma över-

ens. Det stod klart att sjuksköterskorna var mer benägna att underskatta än att överskatta 

patienternas smärta (a.a.).  

 

Igier et al. (2006) undersökte hur sjuksköterskor, sjuksköterskestudenter och underskö-

terskor bedömde patienters smärta. De fann tre viktiga faktorer som påverkade bedöm-

ningen av patientens smärta. Dessa faktorer var svårigheter med att skapa en social kon-

takt med patienten samt patientens ovilja att förändra kroppsställning och undvikande 

av att utföra specifika rörelser så att en adekvat smärtbedömning skulle kunna utföras. 

Sjuksköterskorna lade stor vikt vid svårigheterna med att skapa en social kontakt med 

patienten och ansåg att detta utgjorde ett hinder i kommunikationen mellan sjukskö-

terska och patient. Det visade sig även att undersköterskorna generellt skattade patien-

tens smärta lägre än sjuksköterskorna vilket indikerade att sjuksköterskorna hade mer 

kunskap och en bredare kompetens när det gällde bedömning av patienters smärta (a.a.). 

 

Wilson (2007) redovisade hur sjuksköterskor med specialistutbildning hade mer kun-

skap om den subjektiva smärtans komplexitet än grundutbildade sjuksköterskor. De 

specialistutbildade sjuksköterskorna uttryckte vikten av att alltid tro på vad patienten 

berättar om sina smärtupplevelser och att smärta alltid är vad patienten säger att den är. 

Den grundutbildade sjuksköterskan tenderade däremot att diskriminera patienter vid 

smärtbedömning och vid beslut om omvårdnadsåtgärder i samband med bedömningen 

bland annat beroende av patientens livsstil och demografiska egenskaper. Även Hirsh, 

Jensen och Robinson (2010) belyste detta då de utvärderade sjuksköterskors självinsikt i 

sin smärtbedömning och beslut i samband med den. Kvinnor, etniska minoriteter och 

äldre patienter riskerade att inte få sin smärta bedömd och behandlad på ett adekvat sätt. 

Det kunde bero på flera faktorer som bland annat svårigheter i kommunikationen mellan 

patient och sjuksköterska, men även att sjuksköterskan faktiskt diskriminerade patienten 

beroende av demografiska egenskaper som kön, kulturell tillhörighet och ålder. Denna 

diskriminering skedde sannolikt omedvetet vilket tydde på bristande självinsikt hos 

sjuksköterskan i processen att bedöma smärta (a.a.). 
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En adekvat smärtbedömning måste alltid inledas med att sjuksköterskan tror på 

patientens smärta (Al-Shaer et al. 2011; Clarke & Iphofen, 2008). Al-Shaer et al. (2011) 

redovisade hur upp till 90 procent av sjuksköterskorna uppfattade att en av tre patienter 

som gav information om sin smärta överdrev den. Clarke och Iphofen (2008) studerade 

effekterna av att sjuksköterskan inte tror på patientens beskrivning av sin långvariga 

smärta. Om sjuksköterskan inte trodde på vad patienten uttryckte om sin smärta ledde 

detta till att patienten kände sig misstrodd vilket i sin tur resulterade i negativa 

konsekvenser för relationen mellan sjuksköterska och patient. Det framkom att 6 av 8 

patienter någon gång upplevt att deras smärta inte tagits på allvar av sjukvårdspersonal. 

Några patienter beskrev hur de isolerade sig i samband med att deras smärtupplevelser 

inte blev bekräftade. Isolering kan i sin tur leda till depression vilket är ett tillstånd som 

ofta rapporteras i samband med långvarig smärta. En patient som led av depression till 

följd av sin långvariga smärta uttryckte direkta tankar om suicid i de fall hon inte blev 

trodd om sin smärta. Patienter som blev bemötta med vänlighet, empati och omtanke 

fick en större tilltro och ett mer positivt intryck av sjuksköterskan (a.a.). 

Sjuksköterskans attityd till smärta och smärtbedömning var avgörande för om patienten 

erhöll adekvat smärtlindring (Al-Shaer et al. 2011; Clarke & Iphofen, 2008; Young, 

Horton & Davidhizar, 2006). Young et al. (2006) belyste det faktum att sjuksköterskor 

som hade god kunskap om smärta och smärtbedömning också hade en mer positiv 

attityd till att använda bedömningsinstrument och såg dem med fördel som ett 

hjälpmedel att effektivt bedöma smärta men även till att få en uppfattning om patientens 

välbefinnande. Denna positiva inställning ökade i sin tur chansen för att patientens 

smärta bedömdes ur ett multidimensionellt perspektiv där alla aspekter av smärtan 

vägdes in i bedömningen och resulterade i en god smärtbehandling för patienten. 

Sjuksköterskorna som däremot visade en negativ inställning till användandet av 

bedömningsinstrument utgjorde ett hinder för korrekt smärtbedömning och hantering av 

smärtan. Sjuksköterskor med brister i kunskap om långvarig smärta och 

smärtbedömning använde ofta bedömningsinstrument som enbart mätte intensiteten av 

smärtan, till exempel VAS. Detta medförde att övriga aspekter av den långvariga 

smärtan inte bedömdes och att en adekvat smärtbedömning uteblev (a.a.).  

Ruzicka, Sanchez-Reilly och Gerety (2007) menade att den långvariga smärtan måste 

bedömas ur ett holistiskt perspektiv. Att enbart mäta smärta ur ett endimensionellt 

perspektiv var inte tillräckligt för att fånga helheten och gav därmed otillräcklig 

behandling för patienten. Patienters långvariga smärta bedömdes ur sju olika 

dimensioner för att få en helhetsbild av den upplevda smärtan. Dessa dimensioner var 

fysiologiska, beteendemässiga, sensoriska, kognitiva, affektiva, sociokulturella och 

andliga. För att holistiskt kunna bedöma patientens smärta användes i studien sju olika 

bedömningsinstrument och skattningsskalor, en för varje dimension. Däribland den 

korta versionen av MPQ och VAS. Det fanns ett starkt samband mellan fysiska och 

sensoriska dimensioner som bedömdes med ovan nämnda instrument. Fördelen med 

VAS var att den var enkel att förstå och därmed kunde överbrygga eventuella 

språkbarriärer mellan sjuksköterska och patient samt att mätningen inte ansågs vara 

tidskrävande. Dock mätte detta bedömningsinstrument bara intensiteten av smärtan 

vilket gav otillräcklig information om den långvariga smärtan. Bedömningen med MPQ 

tog visserligen längre tid men gav i gengäld sjuksköterskan ett mer omfattande underlag 

för smärtbehandling. Enligt Jakobsson (2009) är användningen av multidimensionella 

bedömningsinstrument särskilt lämpligt för bedömning av långvarig smärta. 



10 

 

Utvärdering av det multidimensionella bedömningsinstrumentet Multidimensional Pain 

Inventory (MPI-SF) visade att detta instrument med fördel kunde användas för att 

bedöma långvarig smärta hos alla åldersgrupper. För att sjuksköterskan ska bedöma 

patientens långvariga smärta ur ett holistiskt perspektiv krävs god kunskap om smärta 

och smärtbedömning samt förståelse för innebörden och betydelsen av en holistisk 

bedömning (a.a.). Al-Shaer et al. (2011) påstod att sjuksköterskor med 

specialistkompetens inom till exempel onkologi tenderade att vara mer medvetna om att 

vårda patienten utifrån en helhet och därför oftare bedömde långvarig smärta ur ett 

holistiskt perspektiv. Soden et al. (2010) undersökte hur sjuksköterskor som arbetade på 

palliativa vårdavdelningar bedömde och hanterade genombrottssmärta. Sjuksköterskor 

som vårdade patienter med cancer bedömde oftare patientens smärta ur ett holistiskt 

perspektiv än vad sjuksköterskor som arbetade med andra patientgrupper gjorde. 

Multidimensionella bedömningsinstrument användes bristfälligt då dessa ansågs vara 

tidskrävande. 

 

Patientens upplevelser av och uttryck för långvarig smärta 

McDonald (2009) belyste hur äldre patienter beskrev och lämnade information om sin 

långvariga smärta. Vad patienterna uttryckte om sin smärta gav värdefull information 

till sjuksköterskan vid bedömning av långvarig smärta. Patienterna rapporterade fre-

kvent om smärtans lokalisation och intensitet samt vilken tid på dygnet som smärtan var 

värst, särskilt då smärtan påverkade vitala aktiviteter som till exempel sömn och rörelse. 

Äldre patienter utelämnade många gånger viktig information om sin smärta på grund av 

att de inte ville vara till besvär, beklaga sig eller belasta sjuksköterskan. Patienterna 

kunde ibland ha svårt att förstå vikten av informationens betydelse för behandlingen och 

brydde sig därför inte om att nämna den. Det var därför angeläget att sjuksköterskan var 

lyhörd och ställde följdfrågor om smärtan till patienten. I en efterföljande studie under-

sökte McDonald och Fedo (2009) effekten av att avbryta äldre patienter när de talade 

om sin smärta. Betydande information om patientens smärta kunde gå förlorad om sjuk-

sköterskan var stressad eller avbröt patienten under tiden han eller hon talade om sin 

smärta. Många äldre visade sig bli distraherade av följdfrågor och därmed uteblev vär-

defull information om smärtan. Sjuksköterskan bör vara försiktig och avvakta med att 

ställa följdfrågor eller på annat sätt avbryta patienten tills dess att patienten fått tala fär-

digt (a.a.).  

Studier har tidigare framhållit hur sjuksköterskor och annan vårdpersonal ofta har en 

tendens att underskatta patientens smärta (Al-Shaer et al. 2011; Igier et al. 2006; 

Ruzicka et al. 2007; Young et al. 2006). Detta gällde även enligt en undersökning av 

McDonald (2009) särskilt då patienten av flera skäl hade svårigheter att ställa krav och 

uttrycka sin smärta. Inte sällan handlade det om äldre patienter med kognitiva funkt-

ionsnedsättningar. Det fanns dock flera faktorer hos patienten som kunde inverka på 

sjuksköterskans smärtbedömning. Upp till 40 % av patienterna utan någon kognitiv på-

verkan upplevde svårigheter med att uttrycka sin smärta. En del patienter tenderade att 

av olika anledningar som till exempel uppfostran, ursprung och ålder visa ovilja i att 

uttrycka sin smärta eller när den uttrycktes undervärdera den. Kulturella skillnader och 

språksvårigheter rapporterades också som ett problem som inverkade på sjuksköters-

kans smärtbedömning (a.a.).  
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Faktorer som livserfarenheter och värderingar påverkade individens upplevelse av 

smärta (McDonald, 2009; Ruzicka et al. 2007). McDonald (2009) redovisade även att 

många äldre patienter upplevde långvarig smärta och hade många gånger en benägenhet 

att undervärdera smärtan och betraktade den istället som en naturlig del av åldrandet. 

Detta innebar att många patienter med långvarig smärta utstod ett onödigt lidande som 

med adekvat smärtbedömning hade kunnat lindras. Cancerrelaterad smärta där patienten 

vårdas i livets slutskede kan upplevas på ett helt annat sätt än om cancern anses vara 

kurativ (Ruzicka et al. 2007). Reumatoid artrit innebär för patienten inget livshotande-

tillstånd men däremot ett livslångt lidande. Detta kunde vara faktorer som inverkade på 

hur patienten upplevde långvarig smärta och därmed uttryckte den. Långvarig smärta 

var ett mångfacetterat problem som visade betydande skillnader i upplevelser av smärta 

hos individen. Långvarig smärta var ett komplext fenomen som bland annat var bero-

ende av individens tidigare erfarenheter, värderingar, kognitiva förmågor och beteen-

demönster. En holistisk bedömning av den långvariga smärtan ansågs därför vara av 

stor vikt för att ge sjuksköterskan förståelse och för att skapa en helhetsbild av patien-

tens smärtupplevelser, men också för att kunna erbjuda omvårdnadsinsatser och behand-

ling utifrån varje enskild aspekt av smärtan (a.a.). 

 

Wilson (2007) beskrev hur patientens livsstil och demografiska egenskaper visade sig 

vara faktorer som påverkade sjuksköterskans smärtbedömning och beslut i samband 

med bedömningen. Både specialistutbildade sjuksköterskor och sjuksköterskor med 

grundutbildning gjorde skillnad i bedömningen av patientens smärta beroende av deras 

livsstil. Oavsett patientens livsstil riskerade patientens smärta att underbehandlas då 

sjuksköterskan uppgav en viss oro för att patienten skulle drabbas av andnings- 

depression eller utveckla ett beroende av opioider. Även den grundutbildade 

sjuksköterskan visade större tendens till att påverkas av patienternas livsstil vid 

smärtbedömning än specialistsjuksköterskan. Patienter med hög social status och en 

bättre livsstil prioriterades högre än patienter med låg social status och sämre livsstil. 

Även beslut om smärtlindring kunde påverkas av patienternas livsstil även om 

patienterna visade samma resultat och grad av smärta på den smärtbedömning som 

utfördes. Patientens livsstil var således en faktor som påverkade sjuksköterskans 

bedömning av smärta och beslut i samband med bedömningen vilket ledde till att 

patienterna utsattes för onödigt lidande och att deras smärta riskerade att 

underbehandlas (a.a.). Detta är ett problemområde som också belystes av Hirsh et al. 

(2010) som menade att sjuksköterskans diskriminering av patienter beroende av 

livsstilsfaktorer var något som inverkade på smärtbedömningen. 

Glover-Graf, Marini, Baker och Buck (2007) belyste att patienter som försökte att lindra 

sin långvariga smärta ofta använde sig av smärtlindrande mediciner och religiösa böner. 

Många av patienterna kände samhörighet med en Gud eller annan religiös tillhörighet 

och detta hjälpte patienterna vid hanteringen av den långvariga smärtan. De flesta av 

patienterna ansåg inte heller att den långvariga smärta som de upplevde skulle vara ett 

straff och visade således heller ingen ilska mot den Gud de tillbad. Däremot ansåg 

många att Gud hade makten att reducera den smärta som de upplevde. Flera hävdade att 

deras tro och andlighet hjälpte dem att hantera den långvariga smärtan och att mer än 80 

procent av patienterna kunde med hjälp av sin trosuppfattning finna en mening med 

livet och känna glädje trots smärtupplevelserna (a.a.). 
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Diskussion 

 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att belysa de faktorer som kan inverka på sjuksköterskans smärt-

bedömning av patienter med långvarig smärta. Inledningsvis gjordes därför sökningar i 

databaserna Cinahl och PubMed då dessa ansågs vara de mest aktuella databaserna 

inom omvårdnadsforskning och valt ämnesområde. Artiklarna som söktes begränsades 

till att inte vara äldre än fem år och i några utförda sökningar inte äldre än två år. Detta 

för att begränsa antal sökträffar men även för att resultatet skulle bygga på så aktuell 

och relevant forskning som möjligt vilket också kan ses som en styrka i studien. En 

svaghet med denna snäva begränsning av sökningarna kan anses vara att det forsknings-

resultat som använts inte kunnat jämföras med tidigare forskning inom området.  

Under arbetets gång med urval av vetenskapliga artiklar föll många artiklar bort på 

grund av att de inte motsvarade syftet, hade för låg vetenskaplig grad eller var över-

siktsartiklar. Därför valdes att göra ytterligare sökningar i andra databaser för att utöka 

antalet resultatartiklar. Pilotsökningar utfördes i databaserna Academic Search Elite, 

Science Direct och PsycInfo. Inga nya artiklar som svarade mot syftet påträffades i 

Academic Search Elite eller Science Direct. Däremot gav sökningen i PsycInfo intres-

santa träffar på artiklar som var relevanta för studiens syfte och därför valdes att använ-

das i resultatet. 

Ett av sökorden som användes under sökprocessen var pain och några av artiklarna i 

resultatet behandlar ämnet smärta och smärtbedömning allmänt och är inte direkt inrik-

tade på långvarig smärta även om detta också nämns i artiklarna. Det ansågs vara av 

betydelse för resultatet att belysa ämnet smärta och sjuksköterskans bedömning av 

smärta även sett ur ett generellt perspektiv för att ge läsaren en förståelse för sjukskö-

terskors kunskap, attityd och inställning till smärta som fenomen och betydelsen av en 

adekvat smärtbedömning sett ur ett patientperspektiv.  

Majoriteten av artiklarna var utförda med kvantitativ metod vilket ses som en styrka då 

dessa resultat anses vara generaliserbara. Något som ytterligare kan ses som en styrka 

för litteraturstudiens resultat är att utvalda artiklar belyser långvarig smärta och smärt-

bedömning utifrån både sjuksköterskans och patientens perspektiv vilket innebär att 

flertalet tänkbara aspekter som kan beröra sjuksköterskans bedömning av långvarig 

smärta har analyserats. 

Ingen av artiklarna som använts i resultatet är äldre än fem år. Detta ses som en styrka 

då studien därmed bygger på aktuell forskning inom området. Samtliga studier är ut-

förda i USA, Europa eller Sverige vilket trots att vissa avvikelser inom hälso- och sjuk-

vårdssystemet förekommer ändå ses som en styrka då kulturella skillnader är små och 

sjukvården generellt bedrivs inom liknande ramar. Studier som var utförda Asien valdes 

aktivt bort inför första urvalet då dessa inte ansågs relevanta eller jämförbara med hälso- 

och sjukvården i Skandinavien. 
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Resultatdiskussion 

Av de artiklar som använts till resultatet i föreliggande studie har en graderats till veten-

skaplig grad II enligt bedömningsmall för kvantitativ metod (Carlsson & Eiman, 2003). 

Studien saknade ett tydligt beskrivet syfte och diskussion av etiska aspekter vilket bi-

drog till att artikelns vetenskapliga kvalitet endast graderades till grad II. Detta ansågs 

däremot sakna betydelse för studiens resultat och valdes därför ändå att användas. Öv-

riga artiklar erhöll hög vetenskaplig kvalitet och graderades därför till grad I. De studier 

vars syfte var att undersöka patienter med långvarig smärta har studerat både män och 

kvinnor i varierande åldrar från 18 år och uppåt. Studier som undersökte sjuksköters-

kans funktion vid smärtbedömning hade ett stort varierat urval av sjuksköterskor vilket 

anses vara en styrka då dessa kvantitativa studier kan generaliseras. 

 

Det är den långvariga smärtans subjektiva komplexitet som bidrar till att skapa svårig-

heter för sjuksköterskan att adekvat bedöma patientens smärta. Trots den kunskap som 

idag finns tillgänglig om smärtbedömningens betydelse för en adekvat smärtbehandling 

ses tydliga brister i kontinuitet, dokumentation och uppföljning av patientens smärta 

(Curtiss, 2010). Resultatet i föreliggande litteraturstudie framhäver tydligt att kunskap 

ses som en viktig komponent hos sjuksköterskan och hur brister i kunskap om smärta 

och smärtbedömning leder till att patientens långvariga smärta fallerar att bedömas ade-

kvat (Al-Shaer et al. 2011; Shugerman et al., 2010). Detta borde även kunna styrka det 

faktum att sjuksköterskor med specialistutbildning och mer kunskap inom området 

smärta även är mer benägna att vårda patienten ur ett helhetsperspektiv och därmed be-

döma den långvariga smärtan ur flera dimensioner. Det får därför anses angeläget att 

verksamhetsledning och arbetsledare erbjuder sjuksköterskor utbildning och kompe-

tensutveckling inom området smärta. 

 

Långvarig smärta har en stor inverkan på den drabbade personens hälsa och livskvalitet. 

Men det handlar inte enbart om värken i sig. Personer med långvarig smärta löper också 

en kraftigt ökad risk att drabbas av andra allvarliga sjukdomar som kräver sjukhusvård 

(Lindgren & Bergman, 2010). Varför dessa personer är mer utsatta för att utveckla 

andra sjukdomar är ännu oklart men Lindgren och Bergman (2010) som har följt samma 

patienter under tio år menar att personer med långvarig smärta kan ha en allmänt ökad 

sårbarhet att utveckla sjukdom. Den långvariga smärtan utvecklas och påverkas av både 

fysiska, psykiska och sociala faktorer (Bergman, 2002). Det är av denna anledning vik-

tigt att sjuksköterskan är medveten om den långvariga smärtans många ansikten och att 

den måste bedömas ur flera dimensioner.  

 

Eftersom den långvariga smärtan ofta är osynlig för omgivningen är det inte ovanligt att 

både sjuksköterskor och läkare underskattar patientens smärta. Vid bedömning av lång-

varig smärta har sjuksköterskan en betydande roll för att patienten ska erhålla adekvat 

smärtbehandling. Att sjuksköterskan använder sig av valida och reliabla bedömningsin-

strument hjälper patienten att uttrycka sin smärta och underlättar även kommunikation-

en mellan patient och sjuksköterska (Cox, 2010; Jakobsson, 2007; Wadensten et al., 

2010). En adekvat smärtbedömning skulle således kunna minska risken för att patien-

tens smärtupplevelser undervärderas och att viktig information om smärtan går förlorad 

vilket i sin tur leder till att patienten erhåller rätt smärtbehandling. Sjuksköterskan har 

en central funktion när det kommer till att tidigt identifiera och bedöma långvarig 

smärta. Tidig identifiering av smärtan ökar bland annat möjligheterna för en god effekt 
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av behandlingen och kan därmed minska onödigt lidande för patienten (Fear, 2010). Det 

måste därför anses vara av betydelse att sjuksköterskan har goda kunskaper om och för-

ståelse för den långvariga smärtans komplexa uttryck. God kunskap om smärta och 

smärtbehandling borde även öka möjligheten till en positiv attityd hos sjuksköterskan 

när det kommer till smärtbedömning av patienter med långvarig smärta. 

 

Hirsh et al. (2009) konstaterar att en dålig kommunikation mellan sjuksköterska och 

patient utgör ett hinder i bedömningen av patientens smärta. En god kommunikation är 

en central komponent i interaktionen mellan sjuksköterska och patient som skapar för-

troende dem emellan samt bidrar till att öka patientens delaktighet i sin egen vård och 

behandling (Fear, 2010; McLafferty & Farley, 2008). Att även patienten har en god för-

ståelse för sin sjukdom och orsaker till den långvariga smärtan borde vara av betydelse 

för smärtbedömningen och behandlingen. Sjuksköterskan har här en betydelsefull roll 

att informera patienten om till exempel olika behandlingsalternativ och dess effekter. 

Den goda kommunikationen kan därför ses som ett grundläggande redskap att hjälpa 

sjuksköterskan vid patientundervisning samt underlätta för följsamhet i behandlingen. 

 

Långvarig smärta är ett multidimensionellt fenomen och måste därför bedömas ur ett 

multidimensionellt perspektiv. Hur patienten upplever och uttrycker sin smärta varierar 

mellan olika individer och är bland annat beroende av faktorer som kulturell tillhörighet 

och uppväxt (Briggs, 2010; McDonald, 2009). Det är viktigt att sjuksköterskan har kun-

skap och är medveten om dessa skillnader och vad som kan påverka hur patienten ut-

trycker sin smärta. I vissa kulturer är det till exempel skamligt att uttrycka sin smärta 

verbalt och be om smärtlindring medan det i andra kulturer ses som självklart att högt 

och tydligt tala ut om sin smärta för omgivningen (Briggs, 2010). En del patienter 

kanske känner att de belastar sjuksköterskan och är till besvär och då istället väljer att 

vara tyst om den smärta de upplever. Andra patienter kan uttrycka oro för att utveckla 

ett beroende av opioider som är en vanlig medicinsk behandling vid långvarig smärta. 

Här borde återigen sjuksköterskans goda kommunikationsegenskaper ligga till grund för 

utvecklandet av en förtroendefull relation mellan sjuksköterska och patient och som kan 

bidra till en god och effektiv hantering av den långvariga smärtan i samråd med patien-

ten.  

 

Sjuksköterskan bör vara noggrann i sin bedömning av långvarig smärta och ställa följd-

frågor till patienten för att försäkra sig om att all information om smärtan framkommer. 

Detta borde ses som en central del i sjuksköterskans holistiska smärtbedömning och är 

nödvändigt för en effektfull behandling. Däremot är det av stor vikt att sjuksköterskan 

inte avbryter patienten då denne talar om sin smärta för att inte riskera att distrahera 

patienten vilket skulle kunna leda till att värdefull information går förlorad (McDonald, 

2009; McDonald & Fedo, 2009). Dessa resultat skulle kunna anses motsägelsefulla men 

borde istället belysa den utmaning varje sjuksköterska ställs inför vid bedömning av 

långvarig smärta. Att sjuksköterskan är lyhörd, observant och balanserad i kommunikat-

ionen med patienten måste därför ses som värdefulla egenskaper hos sjuksköterskan och 

en förutsättning för en adekvat smärtbedömning. Det är även betydelsefullt att sjukskö-

terskan är medveten om att patienter kan ha olika verbala och kroppsliga uttryck och att 

det kan påverka den information de lämnar om sina smärtupplevelser. 

 

Då smärta är en unik och subjektiv upplevelse är det bara patienten själv som kan skatta 

sin smärta. Vid långvarig smärta uteblir ofta kliniska tecken som takykardi, högt blod-
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tryck, ökad andningsfrekvens och verbalt smärtuttryck vilket gör att det objektivt inte 

går att se om patienten har ont. Vad patienten uttrycker om sin smärta måste därför all-

tid ses som sanning och tas på allvar av sjuksköterskan (Al-Shaer et al. 2011; Clarke & 

Iphofen, 2008; Jakobsson, 2007; Jakobsson & Gustafsson, 2007; Ruzicka et al. 2007; 

Wilson, 2007). Smärtlindring bör om möjligt byggas på en tvåvägskommunikation mel-

lan patient och sjuksköterska och patienten ska så långt det går vara delaktig i beslut 

som rör dennes behandling. Många patienter med långvarig smärta rapporterar om sina 

upplevelser av att inte bli trodda angående sin smärta (Clarke & Iphofen, 2008). Föru-

tom effekter som nedstämdhet och isolering ger det faktum att sjuksköterskan inte tror 

på vad patienten uttrycker även andra direkta konsekvenser för bedömning och behand-

ling av smärtan. Om sjuksköterskan tror att patienten som uppger smärta och ber om 

smärtlindring överdriver smärtan eller rentav har ett drogsökande beteende är risken 

överhängande att patientens smärta inte bedöms adekvat och att en korrekt smärtbe-

handling uteblir (Briggs, 2010). Varje människa och så även sjuksköterskan har natur-

ligtvis rätt till sin egen personliga uppfattning om trovärdigheten i det som patienten 

rapporterar om sin smärta, men sjuksköterskan har i sin profession en skyldighet och ett 

ansvar att agera utifrån det vad patienten uttrycker om sin smärta är sant (Clarke & 

Iphofen, 2008). Om sjuksköterskan tror att patienten överdriver sin smärta kan detta 

utgöra ett hinder för att patientens långvariga smärta hanteras adekvat. Att sjuksköters-

kan tror på vad patienten uttrycker om sin smärta och bemöter dennes upplevelser med 

respekt, omtanke och empati förstärks förtroendet mellan sjuksköterska och patient vil-

ket också borde underlätta för en adekvat smärtbedömning. 

 

Att sjuksköterskor med längre arbetslivserfarenhet visar en tendens till att underskatta 

patientens smärta och riskerar att bli emotionellt avtrubbade inför patientens lidande 

måste ses som ett observandum och tas på allvar såväl i klinisk verksamhet som i yrkes-

förberedande sjuksköterskeutbildning. Det kan därför tänkas vara av vikt att sjukskö-

terskor som varit verksamma i flera år erhåller utbildning om aktuell smärtbedömning 

och smärtbehandling. Erfarenheter som sjuksköterskan har anskaffat sig i professionen 

har stor betydelse för hur sjuksköterskan bemöter patientens upplevelser av smärta 

(Igier et al. 2006; Shugerman et al. 2010). Dessa erfarenheter kan leda till både positiva 

och negativa konsekvenser för patienten. Det som anses vara positivt är att sjuksköters-

kan genom konfrontation med människor som lider har förvärvat kunskaper om smärta 

medan en negativ sida av den erhållna kunskapen kan leda till att sjuksköterskor blir 

mindre känsliga för lidande och att patienterna riskerar att försummas (Almås et al. 

2002). Sjuksköterskans erfarenheter av smärta skulle således kunna påverka bedöm-

ningen av patientens långvariga smärta eftersom sjuksköterskan riskerar att använda 

sina egna erfarenheter i bedömningen istället för att ge patienten möjlighet till att själv 

uttrycka sin smärtupplevelse. Detta skulle också kunna tänkas vara en anledning till att 

sjuksköterskans bedömning och patientens beskrivning av smärtan ofta skiljer sig åt 

(Shugerman et al. 2010). Det är viktigt att sjuksköterskans inställning och attityd till 

smärta inte påverkas negativt på grund av lång arbetslivserfarenhet och avtrubbade 

känslor inför patientens upplevda smärta. Sjuksköterskan måste vara medveten om sitt 

förhållningssätt till smärta och dess uttryck och tro på vad patienten rapporterar om sin 

upplevda smärta.  

 

Om sjuksköterskan är stressad kan detta sända negativa signaler till patienten som då 

kanske undviker att tala om sin smärta för att inte belasta sjuksköterskan ytterligare 

(McDonald & Fedo, 2009; McLafferty & Farley, 2008). Det faktum att sjuksköterskan 
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känner sig stressad och därför upplever svårigheter att hinna med att bedöma och utvär-

dera patientens långvariga smärta adekvat måste uppmärksammas. Det måste vara av 

stor vikt att sjuksköterskan är medveten om och avsätter den tid som krävs för att en 

adekvat multidimensionell bedömning av den långvariga smärtan ska kunna ske. För att 

detta ska vara möjligt med hänsyn tagen till sjuksköterskans vanligtvis höga arbetsbe-

lastning är det nödvändigt att smärtbedömning införs som rutin i sjuksköterskans dag-

liga arbete och att om det så krävs öka tillgången till ytterligare resurser för att göra 

detta möjligt.  

 

Hälso- och sjukvårdspersonal tenderar ofta att ha samma förhållningssätt till patienter 

med långvarig smärta som vid akut smärta (Magnusson & Mannheimer, 2008). Detta är 

en av anledningarna till att patienter med långvarig smärta inte erhåller korrekt 

smärtbehandling och att tidig identifiering av långvarig smärta många gånger 

misslyckas. Vid akut smärta ses ofta förändringar av kliniska tecken som takykardi, 

högt blodtryck, ökad andningsfrekvens, grimasering, gråt och andra avvikande 

kroppsuttryck (McLafferty & Farley, 2008). Dessa mätbara tecken saknas ofta vid 

långvarig smärta men innebär inte att patienten inte upplever smärta. Därför är det 

angeläget att sjuksköterskan är medveten om att patienter med långvarig smärta inte 

nödvändigtvis uppvisar några mätbara tecken på att de har ont. Detta faktum belystes 

även i en resultatartikel som medgav att sjuksköterskorna i studien avstod från 

smärtbedömning på grund av avsaknad av kliniska tecken (Igier et al. 2006). Hur 

patienten uttrycker sin smärta varierar även stort mellan olika individer och påverkas 

bland annat av faktorer som ålder och kulturell tillhörighet (Curtiss, 2010). Vid 

långvarig smärta förväntas också patienten att inta en mer aktiv roll i sin behandling 

medan sjuksköterskan ska fungera mer rådgivande. Detta är en utmaning för både 

sjuksköterska och patient eftersom den sortens interaktion är ovanlig för båda parterna. 

Det är mycket betydelsefullt att sjuksköterskan har dessa faktorer i åtanke när hon 

bedömer patientens långvariga smärta för att öka chanserna för en god och effektiv 

smärtlindring. 

I enlighet med Socialstyrelsen ska hälso- och sjukvården i Sverige vara evidensbaserad, 

jämlik, effektiv samt av god kvalitet. Hälso- och sjukvården ska hela tiden utvecklas 

systematiskt och patienten ska alltid vara i fokus (SOSFS 2005: 12). Genom 

användandet av bedömningsinstrument för identifiering av smärta och utvärdering av 

behandling bidrar sjuksköterskan till att patienten erhåller evidensbaserad omvårdnad, 

att kvaliteten på vården säkerställs och att chansen för insättande av rätt åtgärder ökar. 

Tillsammans kan detta effektivt leda till att kostnaden för patientens vård reduceras 

(McLafferty & Farley, 2008; Wadensten et al. 2010). När bedömningsinstrument 

används ökar även patientens delaktighet i sin vård vilket i sin tur ger positiva effekter 

för patientens välbefinnande. Men sjuksköterskan behöver även ha i åtanke att det för en 

effektiv smärtbedömning och framgångsrik behandling är av betydelse att även 

patienten kan tolka, förstå och använda bedömningsinstrumentet. 

 

Konklusion 

 

De faktorer som inverkar på sjuksköterskans bedömning av långvarig smärta och som 

framkommer i denna litteraturstudie är sjuksköterskans kunskap, kommunikation samt 
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attityd och inställning till patienternas smärta. Även faktorer som patientens livsstil och 

hur patienten uttrycker sin smärta påverkar sjuksköterskans smärtbedömning. Utöver 

dessa förhållanden nämns även tidsfaktorn som något som påverkar sjuksköterskans 

bedömning av långvarig smärta. För att patientens långvariga smärta ska bedömas 

adekvat krävs en holistisk smärtbedömning med multidimensionella 

bedömningsinstrument för att bedöma flera aspekter av smärtan. Förutom att en adekvat 

smärtbedömning ökar möjligheterna till en god och effektiv smärtbehandling för 

patienten leder användandet av bedömningsinstrument till att patientens delaktighet i sin 

egen vård och behandling ökar.  

 

Implikation 
 

I forskningsresultat framkommer tydligt faktorer som inverkar på sjuksköterskans 

smärtbedömning av patienter med långvarig smärta. Framtidens forskning bör inriktas 

mot åtgärder och insatser för att öka kunskap och medvetenhet om dessa faktorer så att 

den teoretiska kunskapen som finns idag om smärtbedömningens betydelse bättre till-

lämpas i praktiken. Det är av stor vikt att belysa och öka medvetenheten vad gäller 

dessa faktorer både för sjuksköterskor, verksamhetsledning och utbildningsansvariga för 

att effektivt minska risken att patientens långvariga smärta bedöms inadekvat och där-

med riskerar felaktig behandling. I sjuksköterskeutbildningen bör området smärta och 

dess komplexitet belysas i större utsträckning i syfte att förbereda morgondagens sjuk-

sköterskor för den utmaning det innebär att smärtbedöma och tolka patienter med lång-

varig smärta. 
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Tabell 2. Sökhistorik               Bilaga I 

Databas Datum Sökord/Limits Antal 

träffar 

Lästa 

abstract 

Urval 

1 

Urval 

2 

Cinahl 110331 (MM “Chronic pain”) AND 

(MM “Pain measurement”) 

Limits: English language, 

research article, 2005-2011 

29 9 6 2 

Cinahl 110331 (MH “Nurses”) AND (MM 

“Pain”) Limits: English 

language, research article, 

2005-2011 

17 5 2 1 

PubMed 110331 “Chronic pain” AND “Pain 

assessment” AND “Nurse” 

Limits: Last 5 years, 

English 

123 25 12 3 

Cinahl 110406 (“Pain assessment” 

keyword) AND (MM 

“Chronic pain”) Limits: 

English language, research 

article, 2005-2011 

16 3 1 1 

PubMed 110406 “Pain” AND “Nurse” AND 

“Pain assessment” 

Limits: English, last 2 years 

347 14 7 3 

 

Cinahl 110414 (MM “Attitudes of health 

personnel”) AND (MH 

“Chronic pain”) 

Limits: English language, 

research article, 2005-2011 

4 1 1 1 

Cinahl 110414 “Nurses” (fritext) AND 

“Attitudes” (fritext) AND 

“Pain assessment” (fritext)  

Limits: English language, 

research article, 2005-2011 

37 3 2 2 

PsycInfo 110427 “Chronic pain” AND “Pain 

assessment” AND “Nurse” 

Limits: 2010 to current 

27 5 1 1 



 

Tabell 3. Artikelöversikt        Bilaga II: 1 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte 
Metod 

Urval 
Slutsats 

Vetenskaplig 

kvalitet 

2011 

USA 

PubMed 

Al-Shaer, D., 

Hill, P.D., & 

Anderson, 

M.A. 

Nurses´ 

knowledge and 

attitudes 

regarding pain 

assessment and 

intervention. 

Syftet var att undersöka 

sjuksköterskors 

kunskaper vad gäller 

smärtbedömning och 

smärthantering. 

Studien är en kvantitativ, icke-

experimentell beskrivande studie. 129 

legitimerade sjuksköterskor från 10 

olika sjukhus och varierande kliniker 

deltog i studien.  

En modifierad version av verktyget 

Nurses´ Knowledge and Attitude 

Survey Regarding Pain (NKAS) 

användes vid datainsamlingen. 

Deltagarna fick svara på 32 frågor 

som berörde farmakologisk 

smärtbehandling och icke-

farmakologisk behandling samt 

smärtbedömning. 

I undersökningen framkom att trots 

flera år av forskning om smärta 

och smärtbedömning var 

fortfarande viktig kunskap om 

ämnet hos sjuksköterskor 

otillräcklig.  

Grad I 

2008 

Storbritannien 

Cinahl 

Clarke, K.A., 

& Iphofen, 

R. 

The effects of 

failing to believe 

patients´ 

experience of 

chronic pain. 

Syftet var att utforska 

effekterna av att hälso- 

och sjukvårdspersonal 

inte tror på patienters 

smärta. 

Studien är utförd med kvalitativ 

metod och är baserad på ett 

hermeneutiskt analytiskt 

förhållningssätt inom en 

fenomenologisk ram. 

8 deltagare, fyra kvinnor och fyra 

män mellan 37-74 år deltog i studien. 

En semistrukturerad intervju samt en 

uppföljningsintervju genomfördes av 

varje deltagare där även deltagarnas 

dagböcker samlades in. 

I studien framkom att vårdpersonal 

enkelt kan visa att de tror på 

patientens smärta genom att vara 

lyhörd, fördomsfri samt att 

acceptera att den smärta som 

patienten skildrar är trovärdig. 

Detta visar att förhållandet mellan 

vårdpersonal och patient bygger på 

omtanke och empati. 

Grad I 



 

         Bilaga II: 2 

Publikationsår 

Land  

Databas 

Författare Titel Syfte 
Metod 

Urval 
Slutsats 

Vetenskaplig 

kvalitet 

2007 

USA 

Cinahl 

Glover-Graf, 

N.M., 

Marini, I., 

Baker, J., & 

Buck, T. 

Religious and 

spiritual 

beliefs and 

practices of 

persons with 

chronic pain 

Syftet med studien var 

att bedöma religiösa och 

andliga metoder, 

övertygelser och 

attityder hos personer 

med långvarig smärta. 

Studien är utförd med en kvantitativ 

metod där 95 personer med 

långvarig smärta deltog och fick 

svara på ett undersökningsformulär 

som utvecklats för studiens syfte att 

bedöma deltagarnas religiösa och 

andliga tro relaterat till deras 

långvariga smärta.  

Resultatet visar att majoriteten av 

deltagarna tillber en Gud eller annan 

andlig makt för hjälp att hantera sin 

smärta och även för att känna lycka 

tillhörighet och mening i livet. 

Undersökningen visar att mer kunskap 

om individers religiösa och andliga 

tillhörighet behövs hos hälso- och 

sjukvårdspersonal och att betydelsen 

av religion och andlighet i relation till 

långvarig smärta diskuteras 

tillsammans med patienten. 

Grad I 

2010 

USA 

PubMed 

Hirsh, A.T., 

Jensen, M.P., 

& Robinson, 

M.E. 

Evaluation of 

nurses´ self-

insight into 

their pain 

assessment 

and treatment 

decisions. 

Syftet var att utvärdera 

sjuksköterskors 

självinsikt vad gäller 

deras smärtbedömning 

och omvårdnadsbeslut.  

Studien är utförd med kvantitativ 

metod där 54 sjuksköterskor deltog. 

Sjuksköterskorna fick se 

datoriserade vinjetter med virtuella 

patienter med olika demografiska 

egenskaper som på olika sätt 

uttryckte smärta och därefter skatta 

deras smärta med hjälp av VAS. 

Kvinnor, etniska minoriteter och äldre 

patienter riskerar att underbehandlas 

för smärta. Studien visade även att 

sjuksköterskor omedvetet 

diskriminerade patienter beroende av 

deras livsstil och demografiska 

egenskaper. 

Grad II 



 

         Bilaga II: 3 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte 
Metod 

Urval 
Slutsats 

Vetenskaplig 

kvalitet 

2006 

Frankrike 

PubMed 

Igier, V., 

Mullet, E., 

& Sorum, 

P.C. 

How nursing 

personnel judge 

patients pain. 

Syftet med studien var att 

undersöka hur 

sjuksköterskor, 

sjuksköterskestudenter och 

undersköterskor bedömde 

patienters grad av smärta. 

214 sjuksköterskor, 

sjuksköterskestudenter och 

undersköterskor deltog i studien. 

48 vinjetter med äldre patienter 

som led av artros och uppvisade 

olika grader av smärta 

presenterades för deltagarna. 

Deltagarna fick därefter bedöma 

patienternas smärta utifrån fem 

indikatorer: ansiktsgrimasering, 

onormal kroppshållning, nedsatt 

rörlighet, verbalt smärtuttryck 

samt tecken på eventuell 

depression. 

De tre viktigaste faktorerna för 

att bedöma patientens smärta 

och som framkom i studien var 

svårigheterna med att få social 

kontakt med patienten, 

patientens ovilja att förändra 

kroppshållning och undvikande 

av rörelser.  

Sjuksköterskorna som deltog i 

studien lade större vikt vid 

svårigheterna med att få social 

kontakt med patienterna än vad 

sjuksköterskestudenterna och 

undersköterskorna gjorde. 

Grad I 

2009 

Sverige 

Cinahl 

Jakobsson, 

U. 

Psychometric testing 

of the brief 

screening version of 

Multidimensional 

pain inventory 

(Swedish version) 

Syftet med studien var att 

psykometriskt utvärdera 

bedömningsinstrumentet 

Multidimensional pain 

inventory (MPI) i varierande 

åldersgrupper 

Studien är en kvantitativ, 

strategisk tvärsnittsstudie där 384 

personer deltog. Deltagarnas 

smärta bedömdes utifrån 

lokalisation, duration och 

intensitet i enlighet med MPI. 

Bedömningsinstrumentet MPI 

kan med fördel användas som 

ett komplement till Visual 

analog scale (VAS). MPI är 

särskilt lämpligt att använda vid 

bedömning av långvarig smärta 

då det mäter ur ett 

multidimensionellt perspektiv. 

Grad I 

          

 

 



 

Bilaga II: 4  

Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte 
Metod 

Urval 
Slutsats 

Vetenskaplig 

kvalitet 

2009 

USA 

PubMed 

McDonald, 

D.D. 

Older adults pain 

description 

Syftet var att 

beskriva hur äldre 

patienter med 

kronisk artros 

lämnar information 

och beskriver sin 

smärta. 

Studien är en randomiserad kvalitativ 

studie.  

Totalt 207 äldre personer med 

kronisk artros fick svara på öppna 

respektive slutna frågor, samt 

uppföljningsfrågor om sin smärta. 

Frågorna ställdes via en datoriserad 

intervju.  

I studien framkom att det var viktigt att 

hälso- och sjukvårdspersonal ställde 

följdfrågor om patientens smärta för att 

inte missa värdefull information som kan 

vara av betydelse för smärtbehandling. 

Vikten av en multidimensionell 

smärtbedömning belystes också i studien. 

Grad I 

2009 

USA 

PubMed 

McDonald, 

D.D., & 

Fedo J. 

Older adults pain 

communication: 

The effect of 

interruption. 

Syftet var att 

undersöka effekten 

av att avbryta äldre 

patienter när de 

talar om sin smärta. 

Studien är en kvalitativ icke-

randomiserad studie. 312 äldre 

personer med artros deltog i studien 

varav 96 blev avbrutna under tiden de 

svarade på frågor om sin smärta. De 

återstående 216 deltagarna kunde 

utan att bli avbrutna svara på 

frågorna. 

Undersökningen visade att äldre patienter 

lätt blev distraherade när de talade om sin 

smärta. Det är av stor vikt att 

sjuksköterskan är försiktig och avvaktar 

med att ställa eventuella följdfrågor till 

dess att patienten fått tala färdigt för att 

inte riskera att förlora värdefull 

information om patientens smärta. 

Grad I 

 



 

         Bilaga II: 5 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte 
Metod 

Urval 
Slutsats 

Vetenskaplig 

kvalitet 

2007 

USA 

Cinahl 

Ruzicka, S., 

Sanchez-

Reilly, S., & 

Gerety, M. 

Holistic 

assessment of 

chronic pain 

among elders. 

Syftet med studien 

var att identifiera 

mönster av smärta 

hos äldre med 

långvarig smärta 

utifrån en holistisk 

ram. 

Studien är utförd med en kvantitativ 

metod. 150 kognitivt intakta patienter 

med långvarig smärta deltog i studien. 

Deltagarnas smärta bedömdes holistiskt 

utifrån sju olika dimensioner och med 

hjälp av ett bedömningsinstrument för 

varje dimension. 

Tretton olika mönster som 

återspeglar patientens smärta 

identifierades. Majoriteten av 

deltagarnas svar bestod av två 

mönster. Dessa var högt andligt 

välbefinnande och låg fysisk 

smärta. Att bedöma patientens 

smärta ur ett holistiskt 

perspektiv ger sjuksköterskan en 

helhetsbild av patientens smärta 

och möjlighet att hantera varje 

aspekt av smärtan individuellt. 

Grad I 

2010 

USA 

PsycInfo 

Shugarman, 

L., et al. 

Nursing staff, 

patient and 

environmental 

factors associated 

with accurate 

pain assessment. 

Syftet var att 

utvärdera faktorer 

som var associerade 

med sjuksköterskans 

smärtbedömning av 

patienter i hälso- och 

sjukvården. 

Studien är utförd med både en kvalitativ 

och en kvantitativ metod. Studien är en 

tvärsnittsstudie och kohortstudie. 94 

sjuksköterskor fick fylla i ett 

undersökningsformulär där de 

rapporterade vilken grad av smärta de 

hade dokumenterat under rutinmässig 

smärtbedömning av patienter med 

smärta som besökt vårdinrättningen. 465 

slumpmässigt utvalda patienter som 

ansågs kognitivt intakta intervjuades om 

sin smärta.  

De faktorer som påverkade 

sjuksköterskans smärtbedömning 

var brist på kunskap och tid samt 

att sjuksköterskan ofta 

underskattade patientens smärta 

och litade mer till sin personliga 

bedömning av patientens smärta. 

Grad I 

          



 

Bilaga II: 6 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte 
Metod 

Urval 
Slutsats 

Vetenskaplig 

kvalitet 

2010 

Storbritannien 

Cinahl 

Soden, K., 

Simone, A., 

Alloway, L., 

Barclay, D, 

Perkins, P.,& 

Barker, S. 

How do nurses 

assess and 

manage 

breakthrough 

pain in specialist 

palliative care 

inpatient units? 

A multicentre 

study. 

Syftet med studien var 

att skapa förståelse för 

hur sjuksköterskor som 

arbetar på palliativa 

vårdavdelningar 

bedömer och hanterar 

genombrottssmärta.  

Studien är utförd med en 

kvalitativ metod där tematiska 

semistrukturerade intervjuer 

användes för undersökningen. 

15 sjuksköterskor från 5 olika 

palliativa vårdavdelningar 

deltog i studien. 

I studien framkom att sjuksköterskor 

som vårdar patienter med cancer oftare 

bedömde ur ett holistiskt perspektiv 

och använde multidimensionella 

bedömningsinstrument oftare än 

sjuksköterskor som arbetade på andra 

vårdenheter. 

Grad I 

2010 

Sverige 

PubMed 

Wadensten, B., 

Fröjd, C., 

Swenne, C.L., 

Gordh, T., & 

Gunningberg, 

L. 

Why is pain still 

not being 

assessed 

adequately? 

Results of a pain 

prevalence study 

in a university 

hospital in 

Sweden. 

Syftet med studien var 

att undersöka 

prevalensen av smärta 

och smärtbedömning 

hos inneliggande 

patienter på ett 

universitetssjukhus. 

Studien är utförd med 

kvantitativ metod där samtliga 

inneliggande patienter erbjöds 

att delta i undersökningen 

genom att fylla i ett formulär. 

Av totalt 1112 patienter svarade 

759 patienter på 

undersökningsformuläret. 

Resultatet visade att alltför många 

inneliggande patienter led av smärta 

och att användandet av 

smärtbedömningsinstrument var 

bristfällig. Sjuksköterskorna i studien 

litade många gånger mer till sitt eget 

omdöme än att lyssna till patientens 

beskrivning av sin smärta och 

smärtbedömning prioriterades inte 

alltid i omvårdnadsarbetet. 

Grad I 



 

Bilaga II: 7 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte 
Metod 

Urval 
Slutsats 

Vetenskaplig 

kvalitet 

2007 

England 

Cinahl 

Wilson, B. Can patient 

lifestyle 

influence the 

management 

of pain? 

Syftet med studien var att 

utforska huruvida patienters 

livsstil påverkar sjuksköterskans 

smärtbedömning och beslut i 

samband med bedömningen. 

Studien är utförd med kvantitativ 

metod. 72 sjuksköterskor varav 35 

specialistsjuksköterskor i onkologi 

och 37 allmänsjuksköterskor deltog 

i studien. Två olika patientfall i 

kombination med ett frågeformulär 

presenterades för varje deltagare 

som fick skatta patientens grad av 

smärta samt fatta beslut om åtgärd 

och behandling. Patienterna i fallen 

skilde sig åt vad gällde livsstil och 

demografiska egenskaper.   

Studien gav direkt stöd till 

förslaget att patienters livsstil 

påverkar sjuksköterskans 

smärtbedömning och 

smärthantering. 

Grad I 

2006 

USA 

Cinahl 

Young, L.J., 

Horton, 

F.M., & 

Davidhizar, 

R. 

Nursing 

attitudes and 

beliefs in pain 

assessment 

and 

management. 

Syftet var att undersöka 

sjuksköterskors attityder till 

smärtbedömningsinstrument 

samt attitydernas relation till 

utbildning och erfarenhet. 

52 sjuksköterskor på en 

akutvårdsavdelning svarade på ett 

öppet formulär med frågor som 

rörde deras attityder till 

smärtbedömning och 

bedömningsinstrument samt hur de 

trodde att smärtbedömning 

påverkade utgången för patienten. 

Utbildning men nödvändigtvis 

inte erfarenhet visade sig ha en 

positiv effekt på användandet 

av bedömningsinstrument. En 

positiv inställning till att 

använda 

bedömningsinstrument ökade 

också möjligheten till att 

patientens smärta behandlades 

adekvat. 

Grad I 

 


