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Sammanfattning Patienter med nedsatt kommunikationsförmåga har begränsade 

möjligheter till att förmedla sin smärtupplevelse. Sjuksköterskan har 

till uppgift att bedöma patientens smärta vilket kan vara oerhört 

komplext. Syftet med denna litteraturstudie var att  belysa  bedömning 

av smärta hos vuxna patienter med nedsatt kommunikationsförmåga. 

Litteraturstudiens resultat grundades på 15 kvalitativa och kvantitativa 

vetenskapliga artiklar som kvalitetsgranskades och bearbetades. 

Analysen av dessa artiklar resulterade i två teman: smärtbedömning av 

vuxna patienter med nedsatt kommunikationsförmåga och 

smärtuttryck hos vuxna patienter med nedsatt 

kommunikationsförmåga. Smärtan är flerdimensionell och bör ses 

som en helhet, då den bottnar i både fysiska och psykiska faktorer. 

Smärtan uttrycker sig på flera sätt, detta bör därför lyftas fram och 

diskuteras mer i sjuksköterskeutbildningen och på klinik. Tidigare 

forskning har visat att kvinnor upplever och uttrycker mer smärta än 

män. Kommande forskning bör inriktas mot hur vida smärtuttrycken 

skiljer sig åt och om smärtbedömningsinstrument är anpassade för de 

olika könen var för sig. Genom bearbetning av resultatet skapades en 

checklista (LARV) för att bedöma olika smärtupplevelser hos 

patienter med nedsatt kommunikationsförmåga. LARV är tänkt som 

en tillgång och ett komplement till sjuksköterskans smärtbedömning 

utifrån kompetens och erfarenhet. LARV bör prövas inom vården för 

att utvecklas.  
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Inledning    

 

 
Inne på en sjukhussal ligger en svårt sjuk kvinna oförmögen till att kommunicera. Hennes panna är 

kraftigt rynkad, armarna är spända omlott över bröstet och hon andas ljudligt. Patientens ansvariga 

sjuksköterska känner sig osäker på om patientens uttryck är relaterade till smärta vilket leder till att 

hon inte får någon smärtlindring under sjuksköterskans arbetspass. Denna självupplevda situation 

väckte ett intresse som ligger till grund för denna litteraturstudie. 

 
Smärta är något som alla upplever någon gång i livet (Klintman, 1995), denna upplevelse är 

individuell och kräver i samband med professionell vård en adekvat smärtbedömning. I de fall där 

patienter med smärta har nedsatt kommunikationsförmåga kan smärtbedömningen bli en svår och 

komplex uppgift. Tidigare studier har visat att sjuksköterskor och läkare inte har tillräckliga 

kunskaper om hur dessa patienter uttrycker sin smärta och hur deras smärtintensitet skall bedömas. 

Detta kan leda till att smärta hos patienter med nedsatt kommunikationsförmåga inte alltid 

behandlas med relevanta åtgärder (Mehta, Siegler, Henderson & Carrington Reid, 2010; Topolovec-

Vranic, Canzian, Innis,  Pollmann-Mudryj, White McFarlan  & Baker, 2010). Kommunikationen är 

ett grundläggande instrument för sjuksköterskan att använda samt är en kompetens och färdighet 

som är möjlig att utveckla (Fabiani Bock Ordahi, Coelho de Souza Padilha & Nazareth Amante de 

Souza, 2007). Sjuksköterskans uppgift är att identifiera de områden som påverkar patientens 

smärtupplevelse och smärtuttryck. Processen att genomföra en smärtbedömning hämmas bland 

annat av bristande kommunikationsförmåga mellan vårdpersonal och patient samt patientens ovilja 

eller oförmåga att uttrycka smärta (Hawthorn & Redmond, 1999).  

 

Sjuksköterskan ska enligt Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 

2005) på egen hand använda sig av omvårdnadsprocessen med hjälp av bedömningar och 

observationer samt kunna känna igen och förebygga hälsorisker. För att kunna genomföra en 

adekvat smärtbehandling ska sjuksköterskan även ha förmåga att värdera, prioritera, åtgärda och 

dokumentera eventuella förändringar i patientens fysiska och psykiska tillstånd. Sjuksköterskan ska 

ha förmåga att se patientens lidande och på bästa sätt lindra detta genom korrekta åtgärder.  

Sjuksköterskan ska även självständigt kunna utföra eller deltaga i patientens behandlingar, utföra 

ordinationer samt utvärdera patientens behandling. När det gäller patienter med nedsatt 

kommunikationsförmåga så menar Fabiani Bock Ordahi, Coelho de Souza Padilha och Nazareth 

Amante de Souza (2007) att förutsättningar för en god omvårdnad skapas genom att sjuksköterskan 

uppmärksammar och identifierar patientens smärtupplevelse, detta kan ske genom att regelbundet 

beröra patienten och observera patientens utseende. På så vis kan sjuksköterskan kontinuerligt 

uppdatera sina kunskaper avseende smärtan hos den enskilda patienten under vårdförloppet 

 

 

 

Bakgrund   

 
 

Smärta   

 

Enligt Hawthorn och Redmond (1999) finns det två olika typer av smärta, den fysiologiska som 

även kallas nociceptiv smärta och den patologiska smärtan som även kallas neurogen smärta. Vidare 

beskriver Husebø (1991)  att den nociceptiva smärtan orsakas av intensiva eller potentiellt skadliga 
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stimuli, smärtan uppkommer genom att smärtkänsliga receptorer stimuleras. Hawthorn och 

Redmond (1999) förklarar även att förutsättningen för att smärtan ska uppfattas måste den tolkas av 

centrala nervsystemet (CNS), det är dock inte CNS i sig som utlöser smärta, utan de nociceptiva 

receptorerna. Nociceptiv kommer från latinets nocere som betyder ”att skada”, de nociveptiva 

receptorerna är fria nervändar som finns i hela kroppen. Det finns tre olika typer av dessa receptorer 

som reagerar på olika typer av stimuli. Kemiska receptorer, de reagerar på kemiska substanser både 

de som finns i kroppen och de som finns utanför, så som nässlor. Det finns även mekaniska 

receptorer som reagerar på mekaniskt tryck som vid klämning av ett finger och den tredje typen är 

termiska receptorer som reagerar på värme och kyla.  

 

Nociceptiv smärta delas in i fyra faser. Första fasen är när de nociceptiva receptorerna upptäcker 

smärta genom ett stimuli och då sker en transduktion. Detta leder till den andra fasen då en signal 

förmedlas vidare från receptorerna till CNS, en så kallad överföring. I tredje fasen sker en 

modulering, då signalen modifieras och leder in till den fjärde fasen då hjärnan uppfattar känslan 

som smärtsam, en smärtupplevelse har skapats (Hawthorn & Redmond, 1999).  

 

Patologisk smärta är den andra typen av smärta. Där behövs inget stimuli för att smärtan ska 

utlösas, utan det är istället en störning av normala sensoriska mekanismer. Smärtan kan utlösas som 

en reaktion på stimuli som inte är skadliga men smärtan kan ändå vara oerhört stark (Hawthorn & 

Redmond, 1999). Denna typ av smärta brukar även kallas för neurogen smärta och är egentligen en 

skada på perifera- eller centrala nervsystemet. Skadan kan ha orsakats av mekanisk påverkan, 

trauma, infektion, tumörinväxt eller en störning av ämnesomsättningen. Detta betyder att skadan 

berör nervsystemet och upplevelsen av den neurogena smärtan är annorlunda (Werner & Strang, 

2009). 

 

Smärtupplevelsen är en individuell och subjektiv upplevelse. Den är individuell på det sätt att olika 

personer som utsätts för samma typ av smärta kan uppleva och reagera på skilda sätt. Upplevelsen 

uppkommer genom att personen exponeras för smärtstimuli. Reaktion och upplevelse beror på 

personens smärttröskel, alltså den lägsta nivå där stimuli upplevs som smärtsamt. Smärttröskelnivån 

kan variera mellan olika människor men också hos en enskild individ. Tröskeln kan påverkas av 

olika situationer, individens personlighet, känslomässig upplevelse, upplevelse av kontroll, religiös 

övertygelse och kön (Hawthorn & Redmond, 1999). Smärtan är oerhört påtaglig för den person som 

upplever den men kan vara svår att beskriva. Smärtupplevelsen påverkas av traditioner, myter, 

antagande och att den är ett resultat av vetenskaplig forskning. Anledningen till att vetenskaplig 

forskning är en bidragande faktor till smärta är för att kunskapen om smärta har ökat. Det finns 

dock fortfarande frågor kring smärta som inte kan besvaras, vilket beror på att smärtupplevelsen är 

svårtolkad då den är så individuell (Ekström, 1996). 

 

Som redan beskrivits är smärta en individuell upplevelse och är samtidigt oundviklig att inte möta i 

livet. Vidare beskriver Hawthorn och Redmond (1999) att smärtans definition inte enbart består av 

kroppsliga faktorer utan även fysiska, psykologiska, social, kulturella och andliga faktorer. Detta i 

sin tur ledde till ett utmynnande tvivel kring entydigheten i begreppet smärta, det skapades en 

modell avseende den totala smärtan som syftade till den kroniska smärtan. Modellen visar alla de 

faktorer som kan ingå i smärtupplevelsen: depression, ångest, fysiska faktorer och vrede. Modellen 

visar på att smärtan existerar inom en hel individ och den speglas av många beståndsdelar. Skulle 

dessa beståndsdelar förbises kan detta leda till en bidragande del av patientens lidande då smärtan 

inte ses som en helhet (Hawthorn & Redmond, 1999). Enligt Werner och Strang (2009) är smärtan 

odiskutabel då upplevelsens smärtintensitet, karaktär och betydelse endast kan beskrivas av den 

patienten. Detta betyder inte i sig att en patient som inte kan förmedla sin smärta genom uttryck inte 

kan känna smärta, därav bör smärtan inte ses endast som en sinnesupplevelse. Små bebisar som inte 
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har någon tidigare erfarenheter kan känna smärta, detta gäller även patienter med störningar i 

beteendet, dementa eller de patienter som lider av afasi. 

 

 

Enligt Hawthorn och Redmond (1999) påverkas smärtupplevelsen av olika faktorer som smärtans 

mening, kulturellt ursprung, religion, upplevelse av kontroll över sin smärta, kön samt känslor. Vid 

en barnafödsel glöms smärtan snabbt efter själva födseln då ett nytt liv har kommit till världen. Ett 

fall på gatan som leder till ett skrubbat knä har ingen stor inverkan på personen och vetskapen om 

att smärtan kommer att gå över, gör smärtupplevelsen kortvarig. Vid kronisk smärta är det omöjligt 

att säga hur länge den kommer att pågå och vid cancerrelaterad smärta är en acceleration av 

smärtintensiteten oftast ett tecken på att sjukdomen har förvärrats. Alltså är smärtans syfte inte 

längre användbart, detta kan i sin tur leda till en starkare smärtupplevelse. Detta beror enligt 

Georgensen och Dungan (1996) på att patientens ångest och oro eskalerar och då blir 

smärtupplevelsen kraftfullare. En ytterligare faktor som spelar in är kulturellt ursprung (Hanssen, 

2008), längre bakåt i tiden uppfattade människan smärta som något naturligt och oundvikligt. I dag 

finns det så pass många olika metoder att kontrollera smärta vilket har lett till att smärtupplevelsen 

uppfattas som något onormalt. I en studie (Kodiath & Kodiath, 1992) där amerikaners och indiers 

smärtupplevelse av benign smärta jämfördes, visade det sig att indierna kunde se en mening i 

smärtan medan amerikanerna endast försökte eliminera den. Indiernas tankesätt liknar även den 

religiösa faktorn av smärtupplevelser då en del människor menar att smärta har positiva egenskaper 

då den skapar en möjlighet till andlighet och försoning. En annan faktor är att inneha känslan av 

kontroll, människor känner att de har kontroll när de kan påverka en obehaglig situation och den 

blir då mer hanterbar. Det har även visat sig att patienter har upplevt att de förlorat sin kontroll i 

samband med smärtupplevelser vid kronisk smärta. Patientens känslotillstånd är också en faktor till 

smärtupplevelsen och det har gjorts studier för att lokalisera relationen mellan smärta och de olika 

sinnestillstånden, men det har ännu inte kartlagts (Wickström Ene, Nordberg, Gaston Johansson & 

Sjöström, 2006). Likaså har det inte kunnat kartläggas hur vida könets inverkan har på 

smärtupplevelser, det har dock visats att kvinnor upplever och uttrycker mer smärta än män 

(Hawthorn & Redmond, 1999). 

   

Kommunikation 
 
En humanistisk grundsyn är en god förutsättning för den professionella omvårdnaden av patienter 

med nedsatt kommunikationsförmåga. Varje individ har ett stort människovärde och i 

omvårdnadssituationer är patienten i en beroendeställning gentemot sjuksköterskan. I varje 

människas hand vilar en del av annan människas liv, detta liv är en helhet och inte enbart kroppsligt 

utan består av många olika delar (Arlebrink, 2005). Tidigare forskning har visat att det är via 

kommunikationen som sjuksköterskan i sin omvårdnad kan tillgodose patientens behov, både 

genom den icke-verbala kommunikationen och den verbala kommunikationen. Beröring är en tydlig 

och effektiv icke-verbal kommunikation som sjuksköterskan kan använda sig av i 

omvårdnadssituationer. Beröring från anhöriga, sjuksköterskor eller läkare är betydelsefullt för 

patienter med nedsatt kommunikationsförmåga, exempelvis har det visat sig att patienters blodtryck 

kan sjunka genom att någon håller deras hand (Fabiani Bock Ordahi, Coelho de Souza Padilha och 

Nazareth Amante de Souza, 2007).  För att kunna medverka till en positiv förändring hos patienten 

behöver sjuksköterskan använda sig av sin egen personlighet och kunskap genom att etablera en 

god relation och anpassa omvårdnadssituationerna till patientens behov. Kommunikationen är ett av 

sjuksköterskans viktigaste redskap och en ömsesidig process som alltid kräver fysisk och mental 

aktivitet hos både mottagaren och avsändaren (Kirkevold, 2000). Denna process använder sig 

sjuksköterskan av för att erhålla information samt för att ge information. Enligt Travelbee (1971) 

har kommunikation en dynamisk kraft som kan påverka den mellanmänskliga relationen både 
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positivt och negativt. Kommunikation är en kontinuerlig process som överför meningar och 

budskap mellan individer, vilket kan ske genom verbal eller icke-verbal kommunikation. Den 

verbala kommunikationen är kommunikation med ord och kan ske både muntligt och skriftligt och 

den icke-verbala kommunikationen innehåller budskap som ges utan ord. Kommunikationen kan 

ske med ljud, gester, kroppsrörelser, ansiktsuttryck, beröring, doft, bilder, symboler och dans 

(Travelbee, 1971). Dagligen förs en icke-verbal kommunikation människor emellan (Kirkevold, 

2000; Travelbee, 1971) och Joyse Travelbee ställer i sin teori omvårdnadens mellanmänskliga 

relation i centrum och betonar vikten av ett fint samspel mellan sjuksköterska och patient 

(Kirkevold, 2000). Enligt Travelbee (1971) så kännetecknas sjuksköterska-patientsamspelet av att 

båda har en enahanda uppfattning om den andra. I detta fall betyder det att sjuksköterskan ser den 

sjuka människan som patient och den sjuka människan ser sjuksköterskan som en stereotyp. 

Kirkevold (2000) beskriver att Travelbee tar avstånd från denna form av samspel och väljer istället 

att se människan som en unik individ där dennes erfarenheter såsom sjukdom och lidande är hennes 

egen. En mellanmänsklig relation nås när båda reagerar på den andras mänsklighet och inte i 

rollerna som patient och sjuksköterska. Det blir meningsfullt och betydelsefullt för både patient och 

sjuksköterska när upplevelserna delas och detta resultat har även framkommit av att sjuksköterskan 

regelbundet har lindrat patientens smärta. 

 
Vid nedsatt kommunikationsförmåga begränsas patienten i att förmedla personliga tankar och 

emotioner. Känslor visar sig ofta genom ansiktsuttryck och ansiktet speglar en människas 

personlighet. Dessa uttryck är likvärdiga i många olika kulturer men detta innebär inte att alla 

uttryck kan tolkas på samma sätt då uttrycken kan ha olika betydelse för olika individer (Hanssen, 

2008). Genom icke-verbal kommunikation visar människan sina personliga sidor som humör, vilja 

och värderingar. Med olika uttryck som gester, mimik och ljud förmedlas olika budskap människor i 

mellan, detta sker både medvetet och omedvetet (Nilsson & Waldemarson, 1994). Vid nedsatt 

kommunikationsförmåga hämmas patientens förmåga att uttrycka känslor och tankar. Att förlora 

den verbala förmågan kan ha en inverkan på patientens psykiska och fysiska hälsa, som kan bero på 

en förlorad självbild och minskad inre trygghet (Hanssen, 2008) 

 
Omvårdnaden av patienter med nedsatt kommunikationsförmåga kan tillämpas på olika sätt. 

Enligt Purtilo (1989) finns det två sorters icke-verbal kommunikation att använda i omvårdnaden, 

pantomim och metakommunikation. Pantomim innebär att vårdpersonalen kommunicerar genom 

charader vilka ersätter de verbala eller skrivna ordet. Överdrivna gester används för att förtydliga 

budskapet. Det andra sättet att kommunicera är metakommunikation, den liknar pantomim men har 

inte lika överdrivna uttryck. Kommunikationen sker genom ansiktsuttryck, beröring, ställning, 

hållning och gester.  

 

Sjuksköterskans omvårdnadsarbete styrs av lagar och riktlinjer. Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 

1982:763) säger att vården ska utföras med respekt för personens individuella värdighet då alla 

människor har lika värde. Vidare ska vården utföras på ett säkert sätt och tillgodose patientens 

trygghetsbehov. Upplevelsen av smärta är individuell samt oerhört påtaglig för den person som 

upplever den (Ekström, 1996) och enligt ICN:s etiska kod (Svensk sjuksköterskeförening, 2007) har 

sjuksköterskan ett personligt ansvar för sitt yrkesutövande och att vara kunskapsmässigt uppdaterad 

för att bibehålla kompetensen. Vården skall vara influerad av respekt för människans rättigheter, 

rätten till liv, värdighet och etnicitet.  I omvårdnaden av patienter med smärta tillhör det 

sjuksköterskans ansvar att göra smärtbedömningar (Hawthorn & Redmond, 1999) och de kan vara 

oerhört komplexa. Det har visat sig att sjukvårdspersonalens smärtbedömning är bristfällig och det 

beror på att smärtan är subjektiv. Patienter uttrycker sin smärta på så olika sätt och vårdpersonalen 

tolkar uttrycken genom sin personliga syn (Thomas, 1997). Enligt Husebø (1991) kan smärtan 

bedömas genom att observera patientens beteenden som ansiktsuttryck samt verbala- och icke-
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verbala uttryck och där av uppskatta patientens smärtintensitet. Vidare beskrivs att smärtan är mer 

än beteenden då den har ett samband med känsla och förståelse. Även Thomas (1997) menar att 

observationer av ansiktsuttryck är användbart för att bedöma smärta men att bedömningen inte kan 

bli fullständig även fast den utförs av en person med god erfarenhet. Hawthorn och Redmond 

(1999) menar att smärtbedömningen är avgörande för patientens behandling och om inte patientens 

smärtor är identifierade är det omöjligt att avgöra vilken behandling patienten bör ha. Patienten kan 

lida av flera olika typer av smärta och dessa var för sig kräver sin specifika behandling. Det är 

sjuksköterskans ansvar att kunna identifiera patientens smärta och det krävs att sjuksköterskan är 

lyhörd för att få en så god information som möjligt. Det kan ta tid att fastställa smärtan och för att 

bidra till den information som sjuksköterskan samlar in är smärtskattningsskalor ett bra redskap, då 

det har en objektiv syn av patientens smärta som är svår för vårdpersonalen att bortse från. Genom 

en god smärtbedömning kan sjuksköterskan ha en god inverkan i patientens analgetikabehandling. 

För att identifiera dessa olika typer av smärta bör bedömningen vara flerdimensionell vilket leder 

till en realistisk behandling. Ett sätt att bedöma smärta hos patienter med nedsatt 

kommunikationsförmåga är genom användning av smärtbedömningsinstrument. För patienter med 

kroniska smärtor skapar bedömningar med dessa instrument en kontinuitet i omvårdnaden. Det har 

utvecklats många objektiva bedömningsinstrument, ca 200 och en objektiv bedömning kan ge en 

klarare bild av smärtan (Hawthorn & Redmond, 1999). Smärtbedömningen av patienter med nedsatt 

kommunikationsförmåga är komplex och vårdpersonal har inte tillräcklig kunskap för att bedöma 

patienters uttryck för smärta (Mehta, Siegler, Henderson & Carrington Reid, 2010)  och detta i sin 

tur leder till att de inte får den behandling de har behov av (Topolovec-Vranic, Canzian, Innis,  

Pollmann-Mudryj, White McFarlan  & Baker, 2010).För att bedöma smärtans intensitet används 

ofta smärtskattningsinstrumentet Visual Analogue Scale (VAS) (Werner & Strang, 2009). Eftersom 

användningen av VAS kräver att patienter kan medverka aktivt i situationen såväl kognitivt som 

verbalt, är detta bedömningsinstrument inte användbart för alla de sjukdomstillstånd där vuxna 

patienter har nedsatt kommunikationsförmåga (Kim & Tank Buschmann, 2006).  Alternativa 

smärtanalysmetoder till VAS behöver därför belysas då sjuksköterskors användning av dessa är en 

förutsättning för att denna patientgrupp ska kunna få en korrekt smärtbedömning och behandling. 

 

 

Syfte 
 
 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa bedömning av smärta hos vuxna patienter med 

nedsatt kommunikationsförmåga. 

 

 

 Metod 
 

 

Litteraturstudien genomfördes enligt Fribergs modell (2006) vilket innebar att aktuellt 

forskningsmaterial som svarade mot studiens syfte eftersöktes i olika databaser och analyserades.  

 

 

Datainsamling 
 
 

Inledningsvis gjordes en datainsamling av vetenskapliga artiklar i databaserna CINAHL, PubMed, 
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SweMed och Academic Search Elite. Efter en grundlig sökning i samtliga databaser framkom att 

SweMed och Academic Search Elite inte innehöll några artiklar som svarade mot syftet vilket ledde 

till att de  vetenskapliga artiklarna endast valdes ut från CINAHL och PubMed. I CINAHL 

användes sökorden pain, pain measurement, nonverbal communication och communication 

impairment som CINAHL headings, som fritextord användes pain assessment, nonverbal samt non-

verbal. Vid sökning i PubMed användens pain, pain measurement, nonverbal communication och 

communication impairment som MeSH-termer,vidare användes nonverbal och non-verbal som 

fritextord, se Tabell 1. Anledningen till att vissa termer användes som fritextord var för att de inte 

fanns som CINAHL heading eller MeSH-termer. Sökorden nonverbal och non-verbal valdes att 

skrivas på dessa båda sätt då de gav en variation i träffar och en mer systematisk sökning.  
 

I CINAHL användes avgränsningarna: abstract available, english language, research article, all 

adult och publicerade mellan 2005-2010. I PubMed var avgränsningarna: only items with abstract, 

english, adult (19-44 years, Middle Aged: 45-64 years, Middle Aged + Aged: 45+ years, Aged: 65+ 

years, 80 and over: 80+ years) och humans. Avgränsningen humans användes endast vid en sökning 

för att begränsa antalet träffar. Totalt gav sökningarna 203 träffar, 203 abstract lästes och 20 av 

dessa abstract bedömdes svara mot studiens syfte. De studier som valdes bort berörde barn, 

akutsituationer, operation och berörde inte smärta utan endast nedsatt kommunikationsförmåga samt 

några få var reviewartiklar. Artiklarna som valdes ut i urval 1 skrevs ut eller beställdes via Halmstad 

högskolas bibliotek. Dessa artiklar lästes igenom, 3 artiklar exkluderades då de var reviewartiklar 

och 2 artiklar valdes bort då de hade exkluderat patienter med nedsatt kommunikationsförmåga och 

de övriga 7 svarade inte mot syftet då de inte berörde omvårdnad eller hade för tunt material i 

studien och de ansågs då inte vara vetenskapliga. Detta grundades i att studierna saknade viktiga 

rubriker så som metod och abstract. Slutligen återstod 15 artiklar lämpliga att använda i denna 

litteraturstudie, dessa studier som gick vidare till urval 2 var gjorda i Canada, Frankrike, Israel, 

Nederländerna, Norge och USA. 
 

Tabell 1. Sökordsöversikt 

 

Sökord PubMed 

MeSH-term 

Cinahl 

Subject heading 

list 

 

Smärta 

 

 

Pain  

 

Pain                                       

 

Smärtanalys 

 

 

Pain Measurement 

 

 Pain Measurement 

 

Smärtbedömning 

 

 

 

 

Pain Assessment* (fritext) 

 

Icke-verbal 

 

 

Nonverbal* (fritext) 

 

Nonverbal* (fritext) 

 

Icke-verbal 

 

 

Non-verbal* (fritext) 

 

Non-verbal* (fritext) 

 

Icke-verbal kommunikation 

 

 

Nonverbal Communication 

 

Nonverbal Communication 

 

Nedsatt kommunikationsförmåga 

 

 

Communication Impairment 

 

Communication Impairment  
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Databearbetning 
 

 

Samtliga 15 artiklar hade kvantitativ ansats och den vetenskapliga kvaliteten på artiklarna 

granskades enligt bedömningsmallarna av Carlsson & Eiman (2003). Bedömningsmallen är en 

tregradig skala där grad III visar på låg vetenskapligkvalitet och grad I på hög vetenskaplig kvalitet. 

Av samtliga artiklar höll 13 artiklar hög vetenskaplig kvalitet och 2 artiklar höll medelhög kvalitet. 

En översikt av artiklarna visas i tabell 3, artikelöversikt, bilaga II. Varje artikels resultat bearbetades 

och det material som svarade mot syftet skrevs ner på ett separat A4.   Dessa sammanställningar 

bearbetades ytterligare och likheter markerades med en individuell färg. Detta ledde fram till det 

slutgiltiga resultatet. Efter att resultatartiklarna analyserats, kunde två teman identifieras utifrån syftet 

med litteraturstudien. Resultatet tydliggjorde flera bedömningsinstrument och utifrån dessa kunde olika 

uttryck för smärta identifieras. Resultatets två teman blev då: Instrument för att bedöma smärta hos 

vuxna patienter med nedsatt kommunikationsförmåga och Smärtuttryck hos vuxna patienter med 

nedsatt kommunikationsförmåga. 

 

 

Resultat     
 

 

Instrument för att bedöma smärta hos vuxna patienter med nedsatt 

kommunikationsförmåga  
 

I de studier som analyserats framkom elva olika bedömningsinstrument som användes för 

smärtbedömning av vuxna patienter med nedsatt kommunikationsförmåga, dessa var: Behavioral 

Pain Scale (Ahlers, van der Veen, van Dijk, Tibboel & Knibbe,2010), Critical-care Pain Observation 

Tool (Gélinas, Tousignant-Laflamme, Tanguay och Bourgault  2010), Doloplus (Pickering et al.,   

2009 & Torvik et al., 2010), Facial Action Coding System (Defrin, Lotan & Pick, 2006), Face Legs 

Activity Cry Consulability Behavioral Tool (Voepel-Lewis, Zanotti, Dammeyer & Merkel, 2010), 

Faces Pain Scale (Kim & Tank Buschmann, 2006 & Benaim et al., 2006), Mobilization Observation 

Behavioral Intensity Dementia Pain Scale (Husebo, Strand, Moe-Nilssen, Husebo  & Ljunggren, 

2009), Non Verbal Pain Scale (Kabes, Graves & Norris, 2009; Topolovec-Vranic et al., 2010), Pain 

Assessment Checklist for Seniors with limited Ability to Communicate (van Nispen tot Pannerden 

et al., 2009), Post-Anaesthesia Care Unit-Behavioural Pain Rating Scale(Gélinas, Fillion & 

Puntillo, 2008) och Pain Algorithm Intervention Notation (Gélinas, Fillion & Puntillo, 2008). 

 

I ett flertal av studierna bedömdes patienter med nedsatt kommunikationsförmåga genom BPS, 

CPOT, Doloplus FLACC, NVPS, PACU-BPRS och PAIN (Ahlers, van der Veen, van Dijk, Tibboel 

& Knibbe, 2010; Gélinas, Fillion & Puntillo, 2008; Gélinas, Tousignant-Laflamme, Tanguay & 

Bourgault, 2010; Kabes, Graves & Norris, 2009; Pickering, et al., 2009; Topolovec-Vranic et al., 

2010; Torvik et al., 2010; Voepel-Lewis, Zanotti, Dammeyer & Merkel, 2010). Instrumenten 

bedömer likvärdiga uttryck men skiljer sig ändå något åt då   

Behavioral Pain Scale (BPS) var validerat för djupt sederade och ventilatorbehandlade patienter. 

BPS är ett observerande instrument för bedömning av smärta och är enkelt och tillförlitligt att 

använda för sjuksköterskor. Instrumentet inkluderade tre kategorier: ansiktsuttryck, armrörelser 

samt fullgod ventilering. Varje kategori mättes i en skala från 1-4 med det totala antalet poäng 3-12. 

(Ahlers, van der Veen, van Dijk, Tibboel & Knibbe, 2010) 

Vidare beskrev Gélinas, Fillion och Puntillo (2008) att bedömning av nociceptiva moment gav 
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högre poäng. För icke-verbala patienter användes Critical-care Pain Observation Tool (CPOT) 

vilket är en smärtbeteende skala. Den innehåller fyra beteenden rangordnade på en 0-2 skala, där 

den totala poängen blir mellan 0-8. Varje beteende är graderat efter intensiteteten av den 

observerade reaktionen. CPOT ökade vid de nociceptiva momenten (Gélinas, Tousignant-

Laflamme, Tanguay och Bourgault 2010). Genom bedömningsinstrumentet Doloplus framkom att 

patienterna visade sin smärta tydligast genom de psykomotoriska reaktionerna vilka var förmågan 

att genomföra dagliga aktiviteter och övrig mobilisering (Torvik et al., 2010). Doloplus-skalan 

(Pickering, et al., 2009) innehåller tre huvudkategorier: somatiska reaktioner, psykomotoriska 

reaktioner samt psykosociala reaktioner. Bedömningsinstrumentet har god reliabilitet på fem olika 

språk: engelska, spanska, italienska, portugisiska och holländska. Doloplus är effektiv att använda 

då bedömningen endast tar två till tre minuter att genomföra. Skalan består av tio punkter, som 

poängsätts från noll till tre poäng (Pickering, et al., 2009). Kritiskt sjuka vuxna patienter som är 

oförmögna att verbalt förmedla sin smärta kan bedömas genom Face Legs Activity Cry 

Consulability Behavioral Tool (FLACC) som innehåller fem huvudkategorier som inkluderar 

ansiktsuttryck, benrörelser, aktivitet, gråt samt sinnesstämning. Varje kategori poängsätts från 0 till 

2 poäng och det fanns ett tydligt samband mellan samtliga kategorier med undantag från gråt. De 

uttryck som avspeglade smärtupplevelsen på ett rättvist sätt var ansiktsuttryck, benrörelser, aktivitet 

och sinnesstämning (Voepel-Lewis, Zanotti, Dammeyer & Merkel, 2010).   
I skalan Non Verbal Pain Scale (NVPS) visade sig ansiktsuttryck vara tydligast hos patienter med 

nedsatt kommunikationsförmåga före smärtsamma stimuli.  

NVPS består av en poängskala från noll till två med en möjlig totalpoäng på noll till tio.  Den 

innehåller fyra olika huvudkategorier, vilka är ansikte, aktivitet (rörelse), försvar (eng. guarding), 

vitala parametrar och respiration. Den respiratoriska kategorin var tydligast under momentet och de 

vitala parametrarna efter momentet (Kabes, Graves & Norris, 2009). Enligt Topolovec-Vranic et al. 

(2010) ansåg majoriteten av studiens deltagande sjuksköterskor att användningen av NVPS inte 

skulle underlätta bedömningen av patienternas smärta. Ett instrument som i detta sammanhang har 

god validitet är Post-Anaesthesia Care Unit-Behavioural Pain Rating Scale (PACU-BPRS) bedömer 

de fyra beteendena rastlöshet, spända muskler, rynkad panna/grimaser och ljud. Genom 

bedömningen med PACU-BPRS visade sig ett samband mellan patienters egna beskrivning av 

smärtintensitet och sjuksköterskans bedömning med hjälp av PACU-BPRS (Gélinas, Fillion & 

Puntillo, 2008). Det bedömningsinstrument som visade sig ge en exakt bedömning hur stort behov 

patienterna hade av analgetika var Pain Algorithm Intervention Notation (PAIN). Det är ett 

bedömningsinstrument som fokuserar kring tre beteenden och fem fysiologiska indikatorer.  

Beteendena var följande: rörelser, ansiktsuttryck och försvar (eng. guarding) och de fysiologiska 

indikatorerna var: hjärtfrekvens, blodtryck, syresättningsförmåga, svettningar och blekhet (eng. 

pallor). Instrumentet kan inte ge en totalpoäng. 72 % av de sjuksköterskor som deltog i studien 

ansåg att instrumentet var användbart och ett bra komplement till sjuksköterskans individuella 

bedömning. 

 

För äldre patienter med kognitiv nedsättning användes bedömningsinstrumenten FACS, FPS, 

MOBID pain scale och PACSLAC (Benaim et al., 2006; Defrin, Lotan & Pick, 2006; Husebo, 

Strand, Moe-Nilssen, Husebo & Ljunggren, 2009; Kim & Tank Buschmann, 2006; van Nispen tot 

Pannerden et al., 2009). Facial Action Coding System (FACS) är en skala som enbart fokuserar på 

ansiktsuttryck (Defrin, Lotan & Pick, 2006). Den reviderade versionen innehåller 14 punkter. Om 

samtliga punkter besvaras har instrumentet en god reliabilitet när det gäller att mäta smärta vid ett 

smärtgenombrott. Det framkom även ytterligare smärtuttryck som uppspärrade ögon, flackande 

blick, utsträckt tunga, putande läppar och stort leende med eller utan skratt. För att få en sådan 

rättvis bedömning som möjligt bör därför även FACS-punkterna starkt dragande på läpparna samt 

sänkt underläpp också inkluderas i listan. Detta visar att ett leende eller skratt kan vara tecken på 

smärta och detta bör därför särskilt observeras. Bedömningsinstrumentet Faces Pain Scale (FPS) har 
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ett stort samband med Visual Analogue Scale (VAS) och Numerical Rating Scale (NRS), då även 

dessa mäter smärta på en numerisk skala (Benaim et al., 2006). FPS består av nio bilder av 

ansiktsuttryck, som speglar upplevelsen av ingen smärta till värsta tänkbara smärta (Kim & Tank 

Buschmann, 2006). Det finns även en reviderad version av FPS med ytterligare två ansiktsuttryck 

vilken visade sig ha god validitet för smärtbedömning av äldre vuxna med nedsatt kognitiv 

förmåga. Vidare framkom att FPS föredrogs framför VAS och NRS vid vänstersidig stroke. När det 

gäller bedömning av nociceptiv smärta vid instruerade rörelser av bålen (eng. trunk) och 

extremiteterna på patienter med demens och subjektiv mild kognitiv svikt (SCI) är Mobilization 

Observation Behavioral Intensity Dementia Pain Scale (MOBID Pain Scale) ett relevant redskap. 

Den är framtagen av sjuksköterskor för sjuksköterskor. 

Vid användningen av instrumentet upptäcktes att de vanligaste uttryck som visade på smärta var 

ansiktsuttryck samt ljud och uttåtriktad aggressivitet (Husebo, Strand, Moe-Nilssen, Husebo & 

Ljunggren, 2009). Slutligen användes Pain Assessment Checklist for Seniors with limited Ability to 

Communicate (PACSLAC) som är ett instrument som bedömer smärta hos äldre patienter med 

demens och innehåller 127 punkter. I denna studie prövades en reviderad version med endast 20 

punkter vilka berör områdena ansiktsuttryck, ljud, aggitation och rastlöshet. Den reviderade 

versionen visade sig vara något mer känslig än originalet vilket ledde till en rättvisare bedömning 

av patientens smärta (van Nispen tot Pannerden et al., 2009).  

 

Smärtuttryck hos vuxna patienter med nedsatt 

kommunikationsförmåga 
 

Genom analyserande av bedömningsinstrumenten framkom de vanligaste uttrycken för smärta, 

dessa var ljud, ansiktsuttryck, rörelser och vitala parametrar (Ahlers, van der Veen, van Dijk, 

Tibboel & Knibbe, 2010; Alexander, et al., 2005; Chanques et al., 2009; Defrin, Lotan & Pick, 

2006; Gélinas, Fillion & Puntillo, 2008; Gélinas, Kabes, Graves & Norris, 2009; Tousignant-

Laflamme, Tanguay & Bourgault, 2010; Husebo, Strand, Moe-Nilssen,  Husebo & Ljunggren, 2008; 

Pickering et al. 2009; Topolovec-Vranic et al., 2010; Voepel-Lewis, Zanotti, Dammeyer & Merkel, 

2010). 

 

Ett vanligt sätt att uttrycka smärta hos patienter med nedsatt kommunikationsförmåga var med hjälp 

av olika slags ljud (Chanques et al., 2009 & Alexander et al., 2005). Alexander et al. (2005) 

beskriver de olika förekommande lätena som suckar, stön, jämmer, rop och ljudlig andning där rop 

var det mest förekommande lätet.  

 

Ansiktsuttryck visade sig vara det tydligaste uttrycket för att patienten har smärta (Ahlers, van der 

Veen, van Dijk, Tibboel & Knibbe, 2010; Alexander, et al., 2005; Gélinas, Fillion & Puntillo, 2008; 

Husebo, Strand, Moe-Nilssen,  Husebo & Ljunggren, 2008 & Voepel-Lewis, Zanotti, Dammeyer & 

Merkel, 2010). De flesta av studierna har använt sig av bedömningsinstrument som observerar 

ansiktsuttryck i en kombination med andra smärtindikatorer. Vidare beskriver (Defrin, Lotan & 

Pick, 2006; Gélinas, Fillion & Puntillo, 2008; Alexander et al., 2005) att bedömningsinstrumenten 

observerade ansiktsuttrycken på varierande sätt och det mest frekvent förekommande uttrycket som 

skulle eftersökas var grimasering som rynkad panna, knipande med ögonen och blinkningar.  

 

Vanligt var även att patienter uttryckte sin smärta genom kroppsrörelser som styv kroppsställning, 

begränsad rörelseförmåga, någon form av gångrubbning, gungande rörelse (Alexander et al., 2005), 

rör med handen vid smärtstället, rörelse av armar och utåtriktad aggressivitet (Gélinas, Fillion & 

Puntillo, 2008). Andra rörelser som påvisade smärta var att patienten skyddar ömma delar av 

kroppen och att den normala förmågan att genomföra dagliga aktiviteter är förändrad (Pickering et 
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al., 2009). Rörelserna kan vara förändrade på ett sådant sätt att patienten är försiktig eller 

överdriven i sina rörelser och kan även ha tillbakadragande reflexer (Topolovec-Vranic et al., 2010). 

De mest förekommande rörelserna för att uttrycka smärta var spända muskler (Alexander et al., 

2005; Gélinas, Fillion & Puntillo, 2008; Topolovec-Vranic et al., 2010), rastlöshet (Gélinas, Fillion 

& Puntillo, 2008; Topolovec-Vranic et al., 2010) och försvar (eng. Guarding) (Gélinas, Fillion & 

Puntillo, 2008; Pickering et al. 2009).  

 
De vitala parametrar som bedömdes i samband med smärtuttryck var blodtryck, hjärtfrekvens, 

syresättning och andningsfrekvens (Chanques et al., 2009; Gélinas, Tousignant-Laflamme, Tanguay 

& Bourgault, 2010; Kabes, Graves & Norris, 2009). Enligt Chanques et al. (2009) och Gélinas, 

Tousignant-Laflamme, Tanguay och Bourgault (2010) fanns det en liten men betydande höjning i 

blodtryck och hjärtfrekvens vid nociceptiva stimuli. Vidare beskriver Chanques et al. (2009) att 

även andningsfrekvensen ökade och syresättningen försämrades vid ovanstående stimuli, denna 

försämring styrks även av Kabes, Graves och Norris (2009). Beteende indikatorer var överlag mer 

accepterade än de fysiologiska indikatorerna. Gélinas, Fillion och Puntillo (2008) menade att de 

vitala parametrarna samt agitation inte var specifika indikatorer för smärta då de kunde visa på 

andra stimuli än smärta, såsom förändrat hälsotillstånd, medicinering och oro. Onormala värden i de 

vitala parametrarna behövde inte indikera frånvaro eller närvaro av smärta och borde därför 

användas som ett komplement till beteende indikatorerna  

 

Det beskrevs även att sömn (Gélinas, Fillion & Puntillo, 2008; Pickering, et al., 2009) och 

depression (van Nispen tot Pannerden et al., 2009) kan påverka smärtan och det var en viktig del att 

observera i bedömningen.  

 

Diskussion 

 

 
Metoddiskussion 

 
Ett flertal sökningar i databaserna CINAHL och PubMed gjordes med sökord som framkom genom 

Karolinska Institutets MeSH bibliotek. Därmed kunde de mest relevanta sökorden väljas ut. De 

valda sökorden smärta, smärtanalys och smärtbedömning gav relevanta träffar som svarade mot 

syftet att belysa bedömning av smärta hos vuxna patienter med nedsatt kommunikationsförmåga.  

För att begränsa sökningarna kombinerades ovanstående sökord med icke-verbal, icke-verbal 

kommunikation samt patientgrupper med nedsatt kommunikationsförmåga. Ovanstående sökningar 

gjordes även i databaserna Academic Search Elite samt SweMed men resulterade inte i några 

relevanta träffar för syftet.  

Databearbetningen av artiklarnas resultatdelar skedde på ett systematiskt och grundligt sätt vilket 

gav en god översikt och ledde till att ingen relevant fakta för litteraturstudiens resultat föll bort.  

  

Målet från början var att alla artiklar skulle vara publicerade de senaste fem åren för att artiklarna 

skulle vara så aktuella som möjligt. Då denna begränsning genomfördes i sökningen gav det ett 

mindre antal träffar. För att få en större bredd adderades ytterligare ett år till sökningen vilket 

resulterade i 203 artiklar. Samtliga artiklars abstract lästes igenom noggrant vilket är en styrka då 

inga artiklar med relevant innehåll föll bort. Ytterligare en styrka var att majoriteten av artiklarna 

genomfördes med kvalitativ metod. Deras metod var att observera och intervjua patienter och 

vårdpersonal, vilket ger en fördjupad förståelse om hur smärtbedömning och smärtuttryck upplevs 

och används i vården.  
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Artiklarna granskades enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall, endast 2 av de 15 

resultatartiklar hade medelhög vetenskaplig grad och de 13 resterande artiklarna hade hög 

vetenskaplig grad, att 87 % av artiklarna som ingår i resultatet har hög vetenskaplig kvalitet är en 

styrka. 

Resultatartiklarna kom från olika delar av världen men påvisar ändå ett liknande resultat. Detta 

indikerar att smärtuttryck och smärtbedömning är likartad mellan olika världsdelar och kulturer. 

Resultatet i artiklarna berörde vuxna män och kvinnor med ett brett åldersspann samt varierande 

sjukdomstillstånd. Styrkan med detta var att resultatet visas ur ett genusperspektiv och de olika 

sjukdomstillstånden gör resultatet relevant för flera olika patientgrupper. Samtliga artiklar bedömde 

smärta genom olika typer av bedömningsinstrument och dessa var i sin tur uppbyggda kring 

bedömning av olika smärtuttryck. Styrkan var att flera bedömningsinstrument berörde 

beteendefaktorerna på ett likvärdigt sätt vilket ledde fram till resultatets två teman, tema ett var; 

smärtbedömning av vuxna patienter med nedsatt kommunikationsförmåga, detta tema beskriver de 

olika bedömningsinstrumenten och ansågs vara relevant för att visa de olika faktorer som berördes i 

varje enskilt instrument. Bedömningsinstrumentens faktorer beskrivs på vissa ställen med engelska 

ord som översatts med svenska synonymer som bedömdes vara likvärdiga. Detta kan ses som en 

svaghet, då översättningarna inte fullt ut anpassats till svenska förhållanden. Genom artiklarna 

framkom endast bedömningsinstrument som smärtanalysmetod, detta kan ses som en svaghet då 

fler perspektiv på smärtanalys kunde givit kompletterande kunskap till resultatet. Med ett större 

antal artiklar hade resultatet kunnat styrkas och visat på ytterligare forskning kring de olika 

smärtuttrycken hos vuxna patienter med nedsatt kommunikationsförmåga. Fler antal artiklar hade 

kunnat resultera i studier som forskat kring samma bedömningsinstrument. På så sätt hade 

instrumentens validitet och reliabilitet kunnat styrkas genom att det granskats av olika 

forskargrupper och givit resultatet starkare evidens. Tema två var; smärtuttryck hos vuxna patienter 

med nedsatt kommunikationsförmåga, där bedömningsinstrumenten gav de mest förekommande 

uttrycken: ansiktsuttryck, ljud, rörelser och vitala parametrar. 

 
Resultatdiskussion 

 
Litteraturstudiens resultatartiklar granskades enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmallar 

för vetenskapliga artiklar med kvalitativ och kvantitativ ansats. Granskningen resulterade i 13 

artiklar som värderades till grad I (hög vetenskaplig kvalitet) och två (2) artiklar värderades till grad 

II (medelhög vetenskaplig kvalitet). Bedömningsmallarna kan tolkas på varierande sätt och därmed 

riskeras artiklarna att klassificeras på ett felaktigt vis, vilket kan ses som en svaghet. Artiklarna som 

ansågs ha en vetenskaplig grad I var välskrivna med ett tydligt syfte. De hade valt en adekvat metod 

för studien med en hög kvalitet på analysmetod samt angivit etiska aspekter. Artiklarnas resultat 

besvarade studiernas problemformuleringar och det redovisades på ett tydligt sätt. De visade även 

på en god diskussion med anknytning till problemet och de drog relevanta slutsatser. De artiklar 

som bedömdes till en vetenskaplig grad II hade en medelmåttlig introduktion, metodbeskrivning, 

resultatbeskrivning, anknytning till tidigare forskning och syftet var något otydligt. Samtliga 15 

resultatartiklar presenterade studier genomförda med kvantitativ ansats (Ahlers, van der Veen, van 

Dijk, Tibboel & Knibbe, 2010; Alexander et al., 2005; Benaim et al., 2006; Chanques et al., 2009; 

Defrin, Lotan, & Pick, 2006; Gélinas, Fillion & Puntillo, 2008; Gélinas, Tousignant-Laflamme,  

Tanguay & Bourgault, 2010; Husebo, Strand, Moe-Nilssen, Husebo & Ljunggren, 2008; Kabes,   

Graves & Norris, 2009; Kim & Tank Buschmann, 2006; Pickering et al., 2009; Topolovec-Vranic et 

al., 2010; Torvik et al., 2010; van Nispen tot Pannerden et al., 2009; Voepel-Lewis, Zanotti, 

Dammeyer & Merkel, 2010) och i en studie spelades patienter in på video och observerades utifrån 

en checklista (Alexander et al., 2005). I några studier granskades litteratur och journaler samt 

diskuterades och utvärderades patienter med vårdpersonal(Gélinas, Fillion & Puntillo, 2008; 
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Topolovec-Vranic et al., 2010). De flesta studierna utfördes genom utvärderingar, observationer, 

videoinspelningar och bedömningar av patienter med olika sjukdomstillstånd och 

kommunikationsförmåga. 

 

Enligt Chanques et al., (2009), Gélinas, Tousignant-Laflamme, Tanguay och Bourgault, (2010) 

Kabes, Graves och Norris (2009) var det vitala parametrarna blodtryck, syresättning, 

andningsfrekvens och hjärtfrekvens uttryck för smärta. Samtidigt menar Gélinas, Fillion och 

Puntillo (2008) att de vitala parametrarna inte är specifika indikatorer för smärta vilket är i enlighet 

med Thomas (1997) som beskriver dessa indikatorer som följd av ett sympatikuspåslag. Vid ett 

smärtstimuli aktiveras sympatiska nervsystemet och produktionen av hormonet adrenalin, 

antidiuretiskt hormon (ADH) och hormonet aldosteron. Detta leder till att patienten får en ökad puls 

och andningsfrekvens samt blir orolig och rastlös. Enligt Hawthorn och Redmond (1999) kan inte 

detta sympatikuspåslag upprätthållas under en längre tid även om smärtintensiteten är den samma, 

vilket leder till att de vitala parametrarna minskar i uttryck. Detta gör att dessa parametrar är 

relevanta för smärtbedömning endast vid smärtgenombrottet och bör därför ses som ett komplement 

till övrig smärtbedömning. Samtidigt beskriver Werner och Strang (2009) att de vitala parametrarna 

hjärtfrekvens och blodtryck kan vara det enda sättet att bedöma smärta hos patienter med nedsatt 

kognitiv förmåga eller demens.  

Det kan vara till stor fördel för sjuksköterskan att observera patientens beteende, viktigt är då att 

observera oro och rastlöshet. Detta styrks även av Husebø (1991) som menar att oro som berör 

patientens egen hälsa är en av de starkaste känslor som går att uppleva och stärker smärtintensiteten. 

Några studier beskriver att även sömn (Gélinas, Fillion & Puntillo, 2008; Pickering, et al., 2009) 

och depression (van Nispen tot Pannerden et al., 2009)  är två viktiga delar att observera för 

bedömningen av smärta, detta menar även Hawthorn och Redmond (1999) där de beskriver 

depression som en del av totalsmärtemodellen. Vidare anser Ekström (1996) att sömnstörningar kan 

leda till muskelspänningar och detta kan i sig orsaka smärta. Währborg (1995) berör depression som 

en del av smärta och menar att det finns ett samspel mellan dessa två, vilket leder till att depression 

kan vara en orsak till uppkomsten av smärta. Det går däremot inte att säga vilket som framkallar det 

ena eller det andra. Oavsett detta är de viktigt att se depression som en smärtfaktor för att lindra 

smärtupplevelsen. Det kan också styrkas genom Klintman (1998) som menar att smärtupplevelsen 

kan förändras genom mental påverkan, vilket betyder att den mentala hälsan både kan öka och 

minska smärtupplevelsen. 

I litteraturstudiens resultat framkom att användning av bedömningsinstrument är ett tillförlitligt sätt 

att bedöma smärta (Ahlers, van der Veen, van Dijk, Tibboel & Knibbe, 2010; Defrin, Lotan & Pick, 

2006; Gélinas, Fillion & Puntillo, 2008; Gélinas, Tousignant-Laflamme, Tanguay & Bourgault,  

2010; Husebo, Strand, Moe-Nilssen, Husebo & Ljunggren, 2009; Kabes, Graves & Norris, 2009; 

Kim & Tank Buschmann, 2006; van Nispen tot Pannerden et al., 2009;  Pickering, et al., 2009;  

Torvik, et al., 2010; Voepel-Lewis, Zanotti, Dammeyer & Merkel, 2010;  Topolovec-Vranic et al. 

2010), vilket motsäger Ekströms (1996) teori om att det inte finns några bra metoder för att utreda 

smärta. Vården fokuserar kring teknisk apparatur genom undersökningar för att utreda 

sjukdomstillståndet som i sin tur skall påvisa vilken typ av smärta patienter lider av. Smärtan 

centreras och relateras då enbart till sjukdomstillståndet vilket gör att bilden av människan som 

helhet åsidosätts. VAS är ett annat vanligt förekommande smärtbedömningsinstrument som använd 

i vården idag, enligt Werner och Strang (2009) beskrivs VAS som ett endimensionellt instrument 

som mäter smärtintensitet hos patienter med normal kommunikationsförmåga och att detta är den 

viktiga delen av smärtanalysen. Werner och Strang (2009) menar att smärtbedömning utifrån olika 

smärtbeteenden oftast inte är tillförlitliga. Dessutom belyser Kim och Tank Buschmann (2006) att 

VAS inte är ett tillförlitligt instrument när det gäller att mäta smärta hos patienter med kognitiv 

nedsättning. 

Det resultat som framkommit ur denna litteraturstudie visar på olika smärtbedömningsinstrument 
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som mäter smärtupplevelser genom olika beteenden. Dessa bedömningsinstrument studerar överlag 

likvärdiga beteenden och detta i sin tur indikerar att dessa beteenden är tillförlitliga samt är de 

uttryck som tydligast visar på smärta (Ahlers, van der Veen, van Dijk, Tibboel & Knibbe, 2010; 

Defrin, Lotan & Pick, 2006; Gélinas, Fillion & Puntillo, 2008; Gélinas, Tousignant-Laflamme, 

Tanguay & Bourgault,  2010; Husebo, Strand, Moe-Nilssen, Husebo & Ljunggren, 2009; Kabes, 

Graves & Norris, 2009; Kim & Tank Buschmann, 2006; van Nispen tot Pannerden et al., 2009;  

Pickering, et al., 2009;  Torvik, et al., 2010; Voepel-Lewis, Zanotti, Dammeyer & Merkel, 2010;  

Topolovec-Vranic et al. 2010). Det som skulle kunna tyckas otillförlitligt i dessa mätmetoder är att 

beteenden observeras och tolkas av sjuksköterskan genom sin personliga bedömning (Hawthorn & 

Redmond, 1999). Resultatet visade även att de vanligaste uttrycken för smärta var ljud (Chanques et 

al., 2009 & Alexander et al., 2005) , ansiktsuttryck (Ahlers, van der Veen, van Dijk, Tibboel & 

Knibbe,  2010; Alexander, Plank, Carlson, Hanson & Picken, 2005; Gélinas, Fillion & Puntillo, 

2008; Husebo, Strand, Moe-Nilssen, Husebo  & Ljunggren, 2008 & Voepel-Lewis, Zanotti,  

Dammeyer  & Merkel, 2010), rörelser (Alexander et al., 2005; Gélinas, Fillion & Puntillo, 2008, 

Pickering et al., 2009; Pickering et al. 2009; Topolovec-Vranic et al., 2010) och vitala parametrar 

(Chanques et al., 2009; Gélinas, Tousignant-Laflamme, Tanguay & Bourgault, 2010; Kabes, Graves 

& Norris, 2009). Ovanstående fyra faktorer, ljud, ansiktsuttryck, rörelser och vitala parametrar 

bearbetades och resulterade i checklistan LARV (Ljud Ansiktsuttryck Rörelser Vitala parametrar, se 

bilaga III), denna ska kunna utgör ett stöd för sjuksköterskors smärtbedömning av patienter med 

nedsatt kommunikationsförmåga. LARV är en kombination av 11 validerade bedömningsinstrument 

för smärta, där de uttryck som var mest frekventa och som tydligast visade på smärta inkluderades. 

Denna checklista ska kunna användas som ett komplement till sjuksköterskans individuella 

smärtbedömning utifrån erfarenhet och kompetens. LARV utarbetades genom en analys av 

resultatartiklarnas bedömningsinstrument och därigenom framkom de vanligaste uttrycken för 

smärta hos patienter med nedsatt kommunikationsförmåga.  

I Joyce Travelbees omvårdnadsteori står den mellanmänskliga relationen i centrum och den 

viktigaste aspekten är att människan är en unik individ som inte går att ersättas (Kirkevold, 2000). 

Det är av stor vikt att sjuksköterskan förhåller sig till patientens subjektiva upplevelse av sjukdom 

och smärta. Sjuksköterskan bör även avstå från att jämföra den individuella patienten med andra 

patientfall. Enligt Klintman (1998) är det viktigt att vårdpersonalen har ett gott samarbete för att få 

en helhetsbild av patientens livssituation då den är kopplad till patientens smärtupplevelse. Detta 

öppnar även upp för information ur fler olika infallsvinklar. Bedömningens helhet är en viktig 

aspekt och bör innehålla flera komponenter för att skapa en slutbedömning. Komponenterna bör 

bestå av undersökningar, provtagningar och reaktioner för att uppnå denna helhet. Detta beskrivs 

också av Hawthorn och Redmond (1999) som menar att helheten bör ses så väl psykisk som fysisk, 

detta styrks även av Währborg (1995) som menar att smärtan engagerar både kropp och själ.  

Sammanfattningsvis bör en smärtbedömning innehålla en kombination av flera olika komponenter 

för att skapa en helhet. Detta är möjligt att uppnå om bedömningen utförs från samtliga 

infallsvinklar: subjektiv bedömning (mellanmänsklig relation) (Kirkevold,2000), objektiv 

bedömning (bedömningsinstrument) (Hawthorn & Redmond, 1999), fysiologiska indikatorer (vitala 

parmetrar) (Chanques et al., 2009; Gélinas, Tousignant-Laflamme, Tanguay & Bourgault, 2010; 

Kabes, Graves & Norris, 2009) och beteendeindikatorer (oro, sömnstörningar, ljud, ansiktsuttryck, 

rörelser) (Ahlers, van der Veen, van Dijk,  Tibboel & Knibbe,  2010; Alexander,  Plank, Carlson,   

Hanson & Picken, 2005; Chanques et al., 2009; Defrin, Lotan & Pick, 2006; Gélinas, Fillion & 

Puntillo, 2008; Husebo,  Strand, Moe-Nilssen, Husebo & Ljunggren,  2008; Pickering et al., 2009; 

Topolovec-Vranic et al., 2010; Voepel-Lewis, Zanotti, Dammeyer & Merkel,  2010). Genom 

checklistan LARV kan en generell bedömning göras då den innehåller en objektiv bedömning, 

fysiologiska indikatorer samt beteendeindikatorer. För att individualisera bedömningen krävs även 

sjuksköterskans kompetens, erfarenhet och lyhördhet.  
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Konklusion 

 
 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa bedömning av smärta hos vuxna patienter med 

nedsatt kommunikationsförmåga. Elva olika bedömningsinstrument för att bedöma smärta hos 

vuxna patienter med nedsatt kommunikationsförmåga identifierades. De vanligaste uttrycken för 

smärta var  ljud som rop, suckar, stön, jämmer och ljudlig andning. Ansiktsuttrycken visades genom 

grimasering där rynkad panna, knipande med ögonen och blinkningar var vanligast. Smärta kunde 

även uttrycka sig genom ett leende eller skratt vilket är ett observandum. Uttryck för smärta kunde 

även vara rörelser, där vanliga rörelser var spända muskler, rastlöshet och försvar. Vitala parametrar 

kunde påvisa smärta genom blodtryck, hjärtfrekvens, syresättning och andningsfrekvens. Onormala 

värden av dessa parametrar indikerar inte nödvändigtvis frånvaro eller närvaro av smärta hos 

patienten och bör därför användas som ett komplement till de övriga smärtuttrycken.  

 

Implikation  

 

 
Sjuksköterskan kan lindra smärta och lidande genom att värdesätta och prioritera tid till att skapa en 

mellanmänsklig relation med patienten, vilket leder till att patientens behov kan synliggöras. 

Smärtan är flerdimensionell och bör ses som en helhet, då den bottnar i både fysiska och psykiska 

faktorer. Smärtan uttrycker sig på flera sätt, detta bör därför lyftas fram och diskuteras mer i 

sjuksköterskeutbildningen och på klinik. Resultatet av detta kan då leda till en djupare förståelse för 

begreppet smärta samt dess uttryck, vilket i sin tur skall komma att utveckla sjuksköterskans 

professionella kompetens gällande smärtbedömning av patienter med nedsatt 

kommunikationsförmåga. Tidigare forskning har visat att kvinnor upplever och uttrycker mer 

smärta än män. Kommande forskning av patienter med nedsatt kommunikationsförmåga bör 

inriktas mot om smärtuttrycken skiljer sig åt mellan könen och om smärtbedömningsinstrument är 

anpassade för de olika könen var för sig. 

En checklista, LARV, har utarbetats för att bedöma olika smärtupplevelser hos patienter med nedsatt 

kommunikationsförmåga. LARV kan användas som ett stöd och ett komplement till sjuksköterskans 

individuella smärtbedömning utifrån kompetens och erfarenhet. LARV bör prövas inom vården för 

att kunna testas och utvecklas vidare i kliniskt vårdverksamhet i framtiden. 
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Tabell 2. Sökhistorik                       Bilaga I  

                                             

Databas Datum Sökord/Limits Antal  

träf- 

far 

Lästa 

ab- 

stract 

Ur- 

val 1 

Ur- 

val 2 

PubMed 2011-03-04 Search pain measurement non-verbal Limits: 

only items with abstracts, English, Adult: 19-

44 years, Middle Aged: 45-64 years, Middle 

Aged + Aged: 45+ years, Aged: 65+ years, 80 

and over: 80+ years, 20050101-20101231. 

14 14 3 2 

PubMed 2011-03-05 Search (("Pain"[Mesh]) OR "Pain 

Measurement"[Mesh]) AND "Nonverbal 

Communication"[Mesh] OR "communication 

impairment" NOT "children" Limits: only 

items with abstracts, Humans, English, All 

Adult: 19+ years, published 20050101-

20101231. 

126 126 8(*2) 4 

CINAHL 2011-03-05 "pain measurement and non-verbal" 

Limiters- Abstract Available; English 

Language; Research Article; Age Groups: All 

Adult, Date from: 20050101-20101231  

4 4 2 2 

CINAHL 2011-03-05 (MH "Pain Measurement")  AND (MH 

"Nonverbal Communication") Limiters - 

Published Date from: 20050101-20101231; 

English Language; Research Article  

 

12 12 4(*3) 1 

PubMed 2011-03-05 ("pain measurement") AND (“nonverbal 

communication”) Limits: only items with 

abstracts, English, All Adult: 19+ years, 

published 20050101-20101231" 

 

26 26 6 

(*3) 

3 

CINAHL 2011-03-06 (MH "Pain" OR MH "Pain 

Measurement") AND (MH "Communication 

Impairment (Saba CCC)" OR non verbal) 

Limiters - Published Date from: 20050101-

20101231; English Language; Research 

Article; Age Groups: All Adult 

 

 

21 21 5(*2) 3 

 

 

 

 



 

 

 

Tabell 3. Artikelöversikt                  Bilaga II 

Publika-   

tionsår         

Land      

Databas 

Författare Titel Syfte Metod                                   

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

 

2010 

Nederländerna 

PubMed 

Ahlers, S. J. G. 

M., van der 

Veen, A. M., 

van Dijk, M., 

Tibboel, D. & 

Knibbe, C. A. J. 

The use of the 

behavioral pain 

scale to assess pain 

in conscious 

sedated patients. 

Syftet med denna 

studie var att jämföra 

användandet av 

BPS(Behavioral Pain 

Scale) mellan 

sederade och djupt 

sederade patienter.  

Kvantitativ metod. 

På intensivvårdsavdelningen på universitetssjukhuset i 

Nieuwegein utvärderades alla de patienter (n=80) som 

inkom under en 2 månaders period av sjuksköterskor 

(n=72).  

Inklusionskriterier: > 18 år, sederade och ventilerade minst 

8 timmar före mättillfället.  

Inget bortfall angivet. 

BPS är ett användbart 

instrument för att bedöma 

smärtupplevelsen under 

smärtsamma moment hos 

sederade patienter. 

Grad I  

2005 

CINAHL 

USA 

Alexander, J. 

B., Plank, P., 

Carlson, M. B., 

Hanson, P., 

Picken, K. & 

Schwebke. 

Methods of pain 

assessment in 

residents of 

long.term care 

facilities: A pilot 

study. 

Syftet med denna 

studie var att 

utveckla, genomföra 

och utvärdera en 

metod för 

smärtbedömning och 

övervakning på ett 

långtidsboende. 

Kvantitativ metod. 

Icke-verbala patienter (n=41)  observerades och spelades in 

på video. Patienterna observerades av den i 

vårdpersonalen(sjuksköterskor,undersköterskor 

vårdbiträden) som var mest familjär med patienten. 

Personalen fick bedöma patienterna utifrån en lista för icke-

verbala patienter  som beskrev vanliga smärtbeteenden hos 

kognitivt nedsatta äldre personer(common pain behaviors in 

cognitively impaired elderly persons) 

Inklusionskriterier: Patienter med någon form av 

smärtbehandling från   demensavdelningen (n=24) och 

patienter med någon form av smärtbehandling från en utvald  

avdelning(n=17) från samma långtidsboende.  

Inget bortfall angivet. 

Resultatet visade att det icke-

verbala instrumentet var 

användbart för samtliga 

patienter. Bedömningen som 

skedde med hjälp av 

instrumentet ledde till en ökad 

medicinering på 

demensavdelningen. På den 

utvalda avdelningen skedde 

inga förändringar i 

medicineringen.  

Grad I  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabell 3. Artikelöversikt                     Bilaga II:II 

 
Publika-

tionsår     

Land   

Databas 

Författare Titel Syfte Metod                                   

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2006 

Frankrike 

PubMed 

Benaim, C., 

Froger, J., 

Cazottes, C., 

Gueben, D., 

Porte, M., 

Desnuelle, C. 

& Pelissier 

Yvon, P.  

Use of the faces 

pain scale by 

left and right 

hemispheric 

stroke patients.  

Syftet med denna 

studie var att 

pröva om FPS 

(Faces Pain Scale) 

kan användas på 

höger- eller 

vänstersidiga 

strokepatienter.   

Kvantitativ metod.  

Patienterna (n=127, n=83 män & n=44 kvinnor) 

presenterades 7 stycken ansikten från FPS-skalan i 

slumpmässig ordning. De blev tillsagda att arrangera 

ansiktsuttrycken från det minst smärtfulla till det mest 

smärtfulla.  

Inklusionskriterier: 18-80 år och genomgått sin första 

ensidiga arteriella stroke. 

FPS rekommenderas inte att 

användas som ända 

mätinstrument på 

strokepatienter. Vidare 

studier behövs för att  kunna 

avgöra om FPS kan 

användas för att mäta 

smärtintensiteten över  tid 

på strokepatienter.  

Grad I 

2009 

Frankrike 

PubMed 

Chanques, G., 

Payen, J-F., 

Mercier, G., 

de Lattre, S., 

Viel, E., 

Jung, B., 

Cissé, M., 

Lefrant, J-Y. 

& Jaber, S. 

Assesing pain in 

non-intubated 

critically ill 

patients unable 

to self report: an 

adaptation of 

the behavioral 

pain scale. 

Syftet med denna 

studie var att 

validera  en 

anpassning av 

BPS(Behavioral 

pain scale) för 

dess användbarhet 

på intensiv-

vårdsavdelning för 

icke-intuberade 

patienter som är 

oförmögna att 

kommunicera sin 

smärta på grund av 

delirium 

Kvantitativ metod. 

Under en 7 månaders period observerades inkommande  

patienter(n=30).  

Inklusionskreterier: patienter >18 år, icke-intuberade, ej 

tracheotomerade , icke-verbala och stannade mer än 24 

timmar på avdelningen.  

Bortfall 37 % på grund av postoperativa patienter som ej 

hade några komplikationer samt frånvaro av nedsatt 

organfunktion (n=96) eller dödsfall(n=11) 

 

Resultatet säger att BPS har 

goda psykometriska 

egenskaper och detta i sin 

tur ger BPS en god validitet. 

Vilket bekräftar att 

instrumentet mäter 

patienternas upplevelse av 

smärta. 

Grad I 

 

 

 

 



 

 

 
Tabell 3. Artikelöversikt                     Bilaga II:III 

 
Publika-

tionsår     

Land   

Databas 

Författare Titel Syfte Metod                                   

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2006 

Israel 

PubMed 

Defrin, R., 

Lotan, M. & 

Pick, C. G. 

The evaluation 

of acute pain in 

individuals with 

cognitive 

impairment: A 

differential 

effect of the 

level 

impairment 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka om 

kognitiv 

nedsättning 

påverkar akut 

smärtbeteende och 

hur det uttrycker 

sig. 

Kvantitativ metod. 

Använder sig av bedömningsinstrumentet FACS(Facial 

Action Coding System)  där patienterna bedöms utifrån 

sina ansiktsuttryck. 

 Patienterna(n=121) delades in i fyra undergrupper: mild 

(n=22) ,måttlig (n=43),   svår (n=32) och djup(n=24) 

kognitiv nedsättning. 

Inget bortfall angivet. 

Instrumentet visade 

skillnaden mellan smärtan 

före och under vaccination. 

Resultatet visade att 

patienter med svår och djup 

kognitiv nedsättning hade 

markant högre poäng än de 

patienter med mild och 

måttlig kognitiv nedsättning.  

Grad I 

2008 

Canada 

CINAHL 

Gélinas, C., 

Fillion, L. & 

Puntillo, K. 

A. 

Item selection 

and content 

validity of the 

critical-care 

pain observation 

tool for non-

verbal adults. 

Syftet med denna 

studie var att välja 

delar av 

CPOT(critical-

care pain 

observation tool)  

och validera dess 

innehåll för att 

kunna bli 

användbar på 

kritiskt sjuka, 

icke-verbala 

vuxna.  

Kvantitativ metod. 

Studien är gjord i fyra steg; (1)granskning av litteratur, 

(2) granskning av patienternas(n=21 kvinnor & n=31 

män) journaler, (3) samråd med 

intensivvårdssjuksköterskor och läkare, (4) utvärdering 

med vårdpersonal (n=14 sjuksköterskor & n= 5 läkare) av 

innehållets validitet.  

Inklusionskriterier: Inneliggande på grund av nedsatt 

hjärt- eller lungfunktion (31 %), hjärnblödning (23 %), 

trauma (29 %), cancer (10 %) eller andra orsaker (7 %).  

Inget bortfall angivet. 

Resultatet visar att 

bedömningsinstrumentet kan 

vara användbart när det 

gäller mäta smärta på 

patienter som är kritiskt 

sjuka och oförmögna att 

själva förmedla sin smärta.  

Det finns en efterfrågan från 

andra länder om att få 

instrumentet översatt då det 

endast finns tillgängligt på 

engelska, franska och finska. 

Fortsatt utvärdering av 

CPOT krävs för att styrka 

dess validitet.  

Grad 1 

 

 



 

 

Tabell 3. Artikelöversikt                  Bilaga II:IIII 

 

Publika-

tionsår     

Land   

Databas 

Författare Titel Syfte Metod                                   

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2010 

Canada 

CINAHL 

Gélinas, C., 

Tousignant-

Laflamme, 

Y., Tanguay, 

A. & 

Bourgault, P. 

Exploring the 

validity of the 

bispectral index, 

the critical care 

pain observation 

tool and vital 

signs for the 

detection of 

pain in sedated 

and 

mechanically 

ventilated 

critically ill 

adults: a pilot 

study. 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka 

validiteten av 

BIS(bispectral 

index), 

CPOT(critical-

care pain 

observation tool) 

och vitala 

parametrar(arteriel

lt tryck och 

hjärtfrekevens) 

Kvantitativ metod. 

Patienterna (n=9) observerades av intensivvårdspersonal 

under de vardagliga omvårdnadsrutinerna. Personalen 

observerade och dokumenterade vid tre moment; vila, 

vändning och endotracheal sugning. 

Inklusionskriterier: Sederad, mekaniskt ventilerad, > 18 

år, 2-3 poäng på SAS-skalan (sedation agitation scale) 

och ingen planerad borttagning av endotrachealtub. 

Inget bortfall angivet. 

Enligt resultatet är BIS en 

intressant metod för vidare 

forskning när det gäller att 

bedöma smärta. Detta på 

grund av att mätningen 

utförs utanpå kroppen vilket 

inte ger patienten något 

obehag. BIS är även enkel 

att använda vid sidan av 

patientens säng. Det krävs 

dock ytterligare forskning 

för att stärka dess validitet.   

Grad I 

2008 

Norge 

PubMed 

Husebo, B. 

S., Strand, L. 

I., Moe-

Nilssen, R.,  

Husebo, S. B. 

& Ljunggren, 

A . E. 

Pain behaviour 

and pain 

intensity in 

older persons 

with severe 

dementia: 

reliability of the 

MOBID pain 

scale by video 

uptake.  

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka inter- 

och intravärde av 

MOBID pain 

scale. 

Kvantitativ metod. 

Undersköterskor familjära med patienterna (n=5) , 

sjuksköterskor familjära med patienterna (n=6)  och 

sjusköterskor ej familjära med patienterna (n=3) fick 

observera videoinspelningar av patienterna (n=24) och 

samtidigt fylla i MOBID. De observerade patienternas 

smärtbeteende, utläste smärtintensiteten för varje punkt 

och den totala smärtintensitet.  

Inklusionskriterier:  > 65 år, svår demens enligt MMSE( 

mini-mental state examination) regelbundna besök utav 

familjemedlem eller advokat, långtidsboende med 

misstänk kronisk smärta i mer än 3 månader (bedömts av 

avdelningsläkaren) 

Inget bortfall angivet. 

Studien visar att det 

vanligaste uttrycket för 

smärta visades genom 

ansiktsuttryck, därefter 

följer ljud och värja.  

 

Grad II 



 

 

Tabell 3. Artikelöversikt                     Bilaga II:V 

 

Publika-

tionsår     

Land   

Databas 

Författare Titel Syfte Metod                                   

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2009 

USA 

CINAHL 

 

 

Kabes, A. M., 

Graves, J. K. 

& Norris, J. 

Further 

validation of the 

nonverbal pain 

scale in 

intensive care 

patients. 

Syftet med denna 

studie var att 

jämföra orginalet 

av 

NVPS(Nonverbal 

Pain Scale) med 

en reviderad 
version på 

sederade 

mekaniskt 

ventilerade 

patienter på en 

intensivvårdsavdel

ning. 

Kvantitativ metod 

Sjuksköterskor (n=9, n=2 män & n=7 kvinnor) samlade 

in data från patientjournaler. Patienterna (n=64) 

observerades sedan vid tre tillfällen: (1) före, (2) under 

och vid (3)vila efter ett smärtsamt omvårdnadsmoment. 

Patienterna observerades med hjälp av 6 punkter från 

NVPS: (1) rörelse, (2) ansiktsuttryck, (3) försvar, (4) 

fysiologiska I (vitala parametrar), (5) respiration eller 

ventilation och (6) fysioligiska II ( exempel hud, 

temperatur, pupiller). 

Inklusionskriterier: > 19 år, oförmögna att förmedla sin 

smärta verbalt eller på annat sätt med traditionella 

bedömningsinstrument. 

Resultatet visade att 

bedömningen blev 

annorlunda  mellan 

originalet och den 

uppdaterade versionen av 

NVPS. Den uppdaterade 

versionen kortades ner 

ytterligare efter 

genomförande då denna 

punkt inte visade något 

resultat (punkt 6, 

fysiologiska II) 

Grad II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabell 3. Artikelöversikt                     Bilaga II:VI 

 
Publika-

tionsår     

Land   

Databas 

Författare Titel Syfte Metod                                   

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2006 

USA 

PubMed 

Kim, J & M. 

B., Tank 

Buschmann  

Reliability 

andvalidity of 

the faces pain 

scale with older 

adults. 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka 

validiteten och 

reliabiliteten hos  

en reviderad 

version av Faces 

Pain Scale. 

Kvantitativ metod 

Faces Pain Scale (FPS) reviderades genom att addera 

ytterligare två ansiktsuttryck till originalversionen. 

Studien genomfördes i två faser där första fasen var att 

använda den reviderade versionen av  FPS på vuxna äldre 

patienter med kognitiv nedsättning (n=31), den andra 

fasen var att använda den reviderade versionen av FPS på 

vuxna äldre patienter med kronisk smärta (85). 

Sjuksköterskor använde FPS och i första fasen fick 

patienterna förmedla sin känsla jämfört med 

ansiktsuttrycken i FPS. I andra fasen bedömde 

sjuksköterskorna patienterna som va oförmögna att 

förmedla sin smärta. Resultatet utifrån dessa två faser 

jämfördes och skapade resultatet.  

Resultatet jämfördes därefter med bedömning av smärta 

genom VAS (Visual Analogue Scale) och NRS 

(numerical rating scale). 

Inklusionskriterier första fasen: > 65 år och kognitiv 

nedsättning.  

Inklusionskriterier andra fasen: > 65 år, haft smärta i > 6 

månader, oförmögna att kommunicera. Även patienter 

med syn- och hörselnedsättning inkluderades. 

Inget bortfall angivet. 

Patienterna uttryckte att FPS 

var ett instrument som bäst 

bedömde smärta och inte 

andra tillstånd så som 

ömhet, sömnighet, 

ledsamhet, ilska , tristess.  

Resultatet visade att 

skillnaden mellan 

smärtbedömning med hjälpa 

av VAS, NRS och FPS inte 

var så stor. VAS: 6.96, NRS: 

7.22, FPS: 7,32. Resultatet 

visade även att FPS även är 

valid för äldre vuxna med 

nedsatt kognitiv förmåga 

Grad I 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabell 3. Artikelöversikt                  Bilaga II:VII 

 

Publika-

tionsår     

Land   

Databas 

Författare Titel Syfte Metod                                   

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2009 

Frankrike 

PubMed 

Pickering, G., 

Gibson, S.J., 

Serbouti, S., 

Odetti, P., 

Gonçalves, 

F., Gambassi, 

G., Guard, H., 

Hamers, J. P., 

Lussier, D., 

Monacelli, F., 

Pérez-

Castejón 

Garrote, J. 

M., 

Zwakhalen, 

S. M., 

Barneto, D, 

Doloplus, C. 

& Wary, B. 

 

Reliability study 

in five 

languages of the 

translation of 

the pain 

behavioural 

scale Doloplus.  

Syftet med denna 

studie var att 

utvärdera 

översättningen av 

Doloplus på fem 

olika språk. 

Kvantitativ metod. 

Nio team (holländskt, spanskt, italienskt, portugisiskt och 

engelskt) med kompetens inom geriatrik och 

smärtbedömning av patienter med nedsatt 

kommunikationsförmåga.  

Samtliga team utvärderade patienterna (n=342) med hjälp 

av Doloplus på sitt hemspråk. Varje team skulle utvärdera 

minst 40 patienter.   

Inklusionskriterier: > 65 år, med nedsatt 

kommunikationsförmåga, med eller utan misstänkt 

smärta, någon beteendeförändring (försämrad aptit, 

uttrycka klagomål genom ljud, psykiska störningar och 

beteendestörningar. 

Bortfall 19 % på grund av svår aggressivitet (n=10), 

behövde akut smärtbehandling (n=16) och fullständig 

datainsamling saknades (n=38). 

Resultatet visade att 

Doloplus är ett användbart 

bedömningsinstrument för 

patienter med 

kommunikationssvårigheter. 

Studien rekommenderar 

också till vidare forskning 

för att stärka validiteten  av 

Doloplus i samtliga berörda 

versioner.  

Grad I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabell 3. Artikelöversikt                 Bilaga II:VIII 

 
Publika-

tionsår     

Land   

Databas 

Författare Titel Syfte Metod                                   

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2010 

USA 

CINAHL 

Topolovec-

Vranic, J., 

Canzian, S., 

Innis, J., 

Pollman-

Mudryj, M-

A., White 

McFarlan, A., 

& Baker, A. 

J.  

Patient 

satisfaction and 

documentation 

of pain 

assessments and 

management 

after 

implementing 

the adult 

nonverbal pain 

scale. 

Syftet med denna 

studie var att 

utvärdera effekten 

av implementering 

av nytt 

smärtbedömning-

sinstrument på 

trauma/neurokirur

g  i 

intensivvårdsavdel

ning. 

Kvantitativ metod. 

Studien har tre faser: (1) före, (2) under och (3) efter 

implementering av bedömningsinstrumentet NVPS 

(Nonverbal Pain Scale). 

Sjuksköterskorna som deltog i studien fick 2 veckors 

fortbildning i introduktionsfasen av 

bedömningsinstrumentet.  

Patienter (n=52) som hade varit inlagda under en 4 

veckors period fick besvara ett frågeformulär angående 

deras tillfredsställelse och smärtintensitet  före (n=20) 

och efter (n=32) införandet av NVPS.  

Bortfall 19 %, patienterna (n=12) var oförmögna att 

fullfölja frågeformuläret på grund av minnesförlust eller 

för att de var ovilliga att svara på frågorna. 

 

Resultatet visade att 

införandet av det nya 

bedömningsinstrumentet 

NVPS ökade personalens 

självförtroende i att mäta 

smärtupplevelsen av 

sederade icke-verbala 

patienter. Dokumentationen 

av 

smärtbedömningstillfällen 

ökade per dag. 

Grad I 



 

 

Tabell 3. Artikelöversikt                            Bilaga II:VIIII 

 

Publika-

tionsår     

Land   

Databas 

Författare Titel Syfte Metod                                   

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2010 

Norge 

PubMed 

Torvik, K.,  

Kaasa, S., 

Kirkevold, 

Ø., Saltvedt, 

I., Hølen, J. 

C., Fayers, P., 

Rustøen, T.  

Validation of 

Doloplus-2 

among 

nonverbal 

nursing home 

patients - an 

evaluation of 

Doloplus-2 in a 

clinical setting  

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka 

användingen av 

Doloplus-2 på ett 

boende med icke-

verbala patienter 

och att utvärdera 

instrumentets 

reliabilitet och 

validitet genom att 

jämföra 

sjuksköterskors 

uppskattning av 

smärta. 

Kvantitativ metod. 

Datainsamlingen skedde från September 2005 till Maj 

2006. 

Inklusionskriterier: Patienter(n=77) från 65 år och uppåt 

från 7 norska boenden. Deltagarna valdes ut i avseende 

till demografisk data(kön, ålder, utbildning och 

civilstånd), medicinsk diagnos och föreskriven 

behandling. 

Bortfall 25 %  (n=41)   vägrade att deltaga, (n=1)  blivit 

intagen för mindre en en veckas tid, (n=1)  

överlevnadstiden var kort, (n=136)  klassificerades som 

icke-verbala, (n=50) anhöriga/förmyndare gav inte sitt 

godkännande.  

Resultatet visade att det var 

lättare att kategorisera 

smärta med hjälp av 

Doloplus-2 än utan. 

Sjuksköterskorna kunde inte 

rapportera en tredjedel av 

patienternas smärta genom 

sin egen bedömning jämfört 

med vad som framkom 

genom användning av  

Doloplus-2. Dock så måste 

Dololus-2 användas med 

sjuksköterskors kliniska 

erfarenhet i och med att 

beteenden kan ha olika 

innebörd för olika individer. 

Grad I 
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Publika-

tionsår     

Land   

Databas 

Författare Titel Syfte Metod                                   

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2009  

Nederländerna 

PubMed 

Van Nispen 

tot 

Pannerden, S. 

C., Candel, 

M. J.J.M.,  

Zwakhalen, 

S. M. G., 

Hamers, J. P. 

H., Curfs, L. 

M. G. & 

Berger, M. P. 

F. 

An item 

response theory-

based 

assessment of 

the pain 

assessment 

checklist for 

seniors with 

limited ability to 

communicate 

(PACSLAC) 

Syftet med denna 

studie var att 

minska antalet 

komponenter i 

PACSLAC med 

hjälp av 

sjuksökterskors 

personliga 

omdömen samt för 

att använd mer 

avancerade 

analysmetoder för 

att undersöka de 

psykometriska 

egenskaperna av 

de valda 

komponenterna. 

Kvantitativ metod. 

Sjuksköterskor (n=5) och övrig sjukvårdspersonal (n=7) 

observerade patienter vid tre tillfällen, (T1) 

influensavaccination (n=128), (T2) patientspecifikt 

tillfälle då patienten troligtvis upplever smärta (n=127) 

och (T3) specifika smärtsamma omvårdnadsmoment till 

exempel tvättning, sårvård och injektioner (n=35). 

 
Inkusionskriterier: 60 år, inga stora miljöombyten senaste 

månaden, boende på sjukhemmet i minst 4 veckor, 

uppfyllt kriterierna för demens enligt DSM-VI.  

Inget bortfall angivet. 

PACSLAC  reducerades från 

60 till 18 komponenter 

vilket var det lägsta antalet 

för att kunna få en så korrekt 

bedömning som möjligt.  

Studien visar validitet och 

reliabilitet i samtliga 18 

komponenter för smärta hos 

äldre patienter med demens.  

Grad I 

2010 

USA 

Cinahl 

Voepel-

Lewis, T., 

Zanotti, J., 

Dammeyer, 

J., & Merkel, 

S. 

Reliability and 

validity of the 

face, legs, 

activity, cry, 

consolability 

behavioral tool 

in assessing 

acute pain in 

critically ill 

patients. 

Utvärdera 

pålitligheten och 

validiteten  av 

FLACC 

beteendeskala i att 

bedöma smärta 

hos kritiskt sjuka 

vuxna och barn 

som inte själva 

kan förmedla sin 

smärta. 

Kvantitativ metod. 

Observationer av patienter (n=29) på 

intensivvårdsavdelning  av sjuksköterskor före 

administrering av analgetika eller under en smärtsam 

procedur som t ex vändning eller sugning.  

Inklusionskriterier:  Patienterna skulle vara oförmögna 

att förmedla sin smärta och skulle ligga inne på 

intensivvårdsavdelning på någon av Michigans sjukhus, 

åren 2002-2004 

Inget bortfall angivet. 

FLACCs beteende skala har 

en utmärkt pålitlighet och 

validitet vad gäller att 

bedöma smärta hos kritiskt 

sjuka vuxna och barn. 

Grad 1 
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