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Sammanfattning 
 
Smärta är idag ett omfattande hälsoproblem. Idag finns det mycket kunskap om 

smärta, effektiva smärtstillande läkemedel och metoder för smärtlindring inom hälso-

och sjukvården. Trots detta får många patienter inte tillräcklig smärtbehandling. För 

att uppnå en optimal smärtbehandling är det viktig att sjuksköterskor genomför en 

adekvat smärtbedömning och har kunskap om de faktorer som påverkar 

smärtbedömningen. I litteraturstudien granskades och analyserades totalt 10 artiklar, 

åtta kvantitativa, en kvalitativ och en med mixad metod. Resultatet visar att det finns 

olika faktorer som påverkar smärtbedömningen. De faktorerna är: bedömning av 

smärtintensitet, kunskap om riktlinjer, kunskapsnivå och erfarenhet, sociala faktorer 

och dokumentation. Erfarna sjuksköterskor har högre tilltro till sina egna objektiva 

bedömningar än till patienters subjektiva smärt-upplevelse vilket leder till 

underskattning av patientens smärta. Tillämpning av kliniska riktlinjer leder till att 

sjuksköterskor genomför en adekvat smärtbedömning. Patientens smärta kan påverkas 

negativt av partners empati och socialt hot. Försening och otillräcklig dokumentation 

av smärtbedömning påverkar smärtlindringen vilket leder till onödig smärta och 

lidande hos patienten. Brist i konsekvent användning av smärtskattningsskalor, inga 

observerade ändringar i de vitala parametrarna kopplade till smärta, tidsbrist är 

ytterligare faktorer som påverkar smärtbedömningen negativt. Framtida forskning 

behövs för att identifiera faktorer som påverkar smärtbedömningen så att 

kompetensen hos hälso- och sjukvårdspersonalen ökar. Nyckelord: Faktorer, 

sjuksköterska, smärta, smärtbedömning. 
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Abstract 
 
Pain is today an extensive health problem. A lot of knowledge exists today about 

pain, effective pain reducing medicines and methods to provide pain easement within 

the health and medical care. Despite those facts a lot of patients do not receive 

adequate pain treatment. To achieve an optimal pain treatment is it important that 

nurses performs an adequate pain assessment and has knowledge about the factors 

that influence the pain assessment. The study is a literature review that is based on ten 

articles whereof eight are quantitative, one qualitative and one with mixed methods, 

those articles where studied and analyzed. The result shows that different factors that 

influences the pain assessment exists. Those factors are: assessment of pain intensity, 

knowledge about guidelines, competence level and experience, social factors and 

documentation. Experienced nurses have higher belief on their own objective 

assessments than to the patient’s subjective pain experience, this leads to an 

underestimation of the pain experienced by the patient. Application of clinical 

guidelines leads to that nurse performs an adequate pain assessment. The patient’s 

pain can be negatively impacted of their relatives’ empathy and by a social threat. 

Late or insufficient pain assessment documentation impacts the pain relief which 

leads to unnecessary pain and suffering for the patients. Lack of a consequent use of 

pain rating scales, no observed changes in the vital parameters related to pain and lack 

of time are additional factors that influences the pain assessment negative. Future 

research is needed to identify factors that influence the pain assessment. Key words: 

Factors, nurse, pain, pain assessment. 
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Inledning 

Smärta är idag ett omfattande hälsoproblem i Sverige och i Europa och ökar hos 

befolkningen med stigande ålder (Berntzen, Danielssen & Almås, 2011). Idag 

beräknas 18 procent av den svenska befolkningen lida av svår långvarig smärta 

(Socialstyrelsen, 2011). Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) har 

sammanställt en rapport om långvarig smärta hos den svenska befolkningen vilket 

visar att 20-40 procent av läkarbesöken i primärvården är föranledda av olika 

smärttillstånd, där långvarig smärta utgör cirka hälften av besöken (SBU, 2006). 

Långvarig smärta innebär ett stort lidande och är ofta förknippad med andra symptom 

som depression, oro och somatiska besvär vilket ger flera negativa konsekvenser i det 

dagliga livet för de som drabbas (Magni, Caldieron, Rigatti-Luchini & Merskey, 

1990). Tidigare forskning visar att smärta är ett stort hälsoproblem för många 

patienter, vilket kan orsakas av att planeringen av smärtbehandling ofta påbörjas sent i 

sjukdomsprocessen och kan vara otillräcklig (Boström, Sandh, Lundberg & Fridlund, 

2004). 

Idag finns det mycket kunskap om smärta, effektiva smärtstillande läkemedel och 

metoder för smärtlindring. Trots detta får många patienter otillräcklig smärtlindring 

och blir feldiagnostiserade och felbehandlade (Berntzen et al., 2011). Vid otillräcklig 

smärtlindring får patienten en negativ upplevelse av sin situation och viljan att delta i 

behandlingen minskar vilket i sin tur ökar risken för att långvarig smärta utvecklas 

(Berntzen et al., 2011). Resultatet i en studie visar att 40 % av patienter med akut 

buksmärta inte fick tillräcklig smärtbehandling (Marinsek, Kovacic, Versnik, Parasuh, 

Golez & Podbregar, 2007). Möjliga orsaker till den bristande smärtbehandlingen kan 

vara att smärtbedömningen inte genomfördes på ett korrekt sätt och att utvärderingen 

av smärtbedömningen sällan genomfördes (Todd, Ducharme, Choiniere, Crandall, 

Fosnocht, Holmel & PEMI Study Group, 2007). International Council of Nurses 

(ICN) fastslår i sjuksköterskans etiska kod att sjuksköterskan har ett moraliskt ansvar 

för sitt bemötande, sina bedömningar och beslut. Sjuksköterskan ska i sin profession 

uppmärksamma och möta patientens sjukdomsupplevelse och lindra smärta så långt 

det är möjligt genom adekvata åtgärder (ICN, 2007). En förutsättning för att 

sjuksköterskor ska kunna ge en individuell smärtbehandling är en adekvat genomförd 

smärtbedömning och att sjuksköterskor har kunskap om de faktorer som påverkar 

smärtbedömningen (Werner, 2010). Vilka dessa faktorer är och hur de påverkar 

smärtbedömningen ska identifieras i denna litteraturstudie.  

Bakgrund 

Definition av smärta 

Smärta definieras av The International Association for the Study of Pain [IASP] som: 

“En obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada 

eller hotande vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada”. (Norrbrink & 

Lundeberg, 2014, s. 11). Enligt SBU (2006) är smärta förknippad med emotionella 
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och psykologiska reaktioner och kan inte mätas objektiv då den är en högst 

individuell upplevelse. För att sjuksköterskor ska kunna ge bästa möjliga 

smärtbedömning och behandling måste smärta ses utifrån ett helhetsperspektiv som 

utgår från patienters behov och resurser (Jacox, Carr & Payne, 1994). 

Smärta- Ett flerdimensionellt begrepp 

Smärta kan klassificeras utifrån akut och långvarig smärta, benämndes tidigare 

kronisk smärta. Akut smärta uppstår vid akuta skador, sjukdomar och operationer. 

Långvarig smärta kännetecknas vanligtvis av att den har varat i mer än tre månader, 

att den oftast har sitt ursprung i ett långvarigt sjukdomstillstånd och att den inte 

förväntas försvinna av sig själv (McCaffery & Beebe, 2001; Stubhaug & Ljoså, 

2008). Smärta kan också klassificeras på orsak (etiologi) och kan vara nociceptiv 

smärta, neuropatisk smärta, idiopatisk smärta och psykogen smärta. Nociceptiv 

smärta uppstår av att nociceptorerna aktiveras genom en vävnadsskada/hotande 

vävnadsskada. Nocicepitv smärta kan vara somatisk där aktivering av smärtreceptorer 

sker i hud, skelett och djup vävnad eller visceral där aktivering av smärtreceptorer 

sker i inre organ. Neuropatisk smärta orsakas av en skada eller förändring i centrala 

nervsystemet [CNS]. Idiopatisk smärta är smärta utan känd bakomliggande orsak det 

vill säga att individen inte har någon diagnos. Psykogen smärta kan uppstå på grund 

av psykisk sjukdom och kan uttrycka sig som fysisk smärta (Norrbrink & Lundeberg, 

2014). McGuire (1992) beskriver att smärta också ses som ett flerdimensionellt 

begrepp som består av sex grundläggande dimensioner: fysiologiska, sensoriska, 

affektiva, kognitiva, beteende och sociokulturella. Fysiologiska dimensionen omfattar 

smärtans fysiska orsaker exempelvis vävnadsskada samt smärtans duration. Den 

sensoriska dimensionen delas in i känselfunktionens intensitet, kvalitet och 

lokalisation. Den affektiva dimensionen omfattar hur vi reagerar känslomässigt på 

smärta. Den kognitiva dimensionen är konsekvenser som smärta får för individens 

tankar och handlingar. Beteenddimensionen omfattar på vilka olika sätt patienten 

förmedlar sin upplevelse av smärta. Sociokulturella dimensionen består av 

komponenter som påverkas av ålder, kön, socialt, kulturellt, religiöst och andliga 

faktorer (McGuire, 1992). Vid smärtbedömningen är det viktigt att sjuksköterskor har 

förmåga att urskilja vilken typ av smärta som patienten har eftersom olika 

smärttillstånd behandlas på olika vis och att patientens smärtupplevelse kan påverkas 

av olika fysiska och psykiska faktorer (Carleson, 2011).  

Omvårdnadsprocessen 

Smärtanalys 

Smärtanalysen är det viktigaste verktyget som sjuksköterskor utgår ifrån tillsammans 

med patienten för att få ett så korrekt underlag som möjligt för bedömning av 

patientens smärta (Madsen, 1993). Smärta är en subjektiv upplevelse och genom en 

noggrann smärtanalys kan smärtans lokalisation, karaktär, varaktighet och intensitet 

tydliggöras och orsaken till besvären kan upptäckas (Stenzelius & Bengtsson, 2009). 
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Smärta kan inte kontrolleras av andra då det endast är patienten själv som känner till 

var det gör ont, hur smärtan känns, hur ont det gör, hur smärtan började och hur den 

har utvecklats övertid. Det är endast patienten själv som vet vad som påverkar 

smärtan att bli bättre eller sämre, vilka läkemedel och behandlingar som har fungerat 

respektive inte fungerat (Norrbrink, 2013). Med tanke på denna kunskap är det viktigt 

att sjuksköterskan vid smärtanalys är lyhörd för patientens situation, har ett holistiskt 

synsätt, tror på patienten och är medveten om att det finns individuella och kulturella 

skillnader för hur smärta uttrycks och upplevs (Berntzen et al., 2011). Smärtanalys 

ska i bästa fall enligt Westerling (2012) ge svar på frågorna: var, när och på vilket sätt 

det gör ont. För att diagnosticera och utreda smärtans lokalisation kan patienten själv 

göra en smärtteckning över de områden på kroppen där patienten upplever smärta. 

Detta är ett värdefullt hjälpmedel för att sjuksköterskor ska kunna undersöka smärtans 

utbredning och följa upp behandlingen. För utredning av smärtans varaktighet, hur 

länge och hur ofta det gör ont görs en bedömning om smärtan är akut eller långvarig. 

Om smärtan har funnits i mer än tre månader, om smärtan finns där hela tiden 

och/eller den kommer och går. Smärtans intensitet utreds genom frågor kring hur ont 

det gör. Patienters smärtintensitet mäts och bedöms med hjälp av olika 

smärtskattningsskalor, Visuell Analog Skala (VAS) och Numerisk Skala (NRS) 

mätningar görs både i rörelse och i vila. Smärtans karaktär diagnosticeras med hjälp 

av att patienter får beskriva på vilket sätt det gör ont, om smärtan är molande, 

gnagande, huggande, skärande, brännande, svidande. Genom att få svar på dessa 

frågor går det att bedöma vilken typ av smärta som patienter upplever. Patienter måste 

undersökas noggrant, få möjlighet att berätta sin smärthistoria och ges möjlighet att 

ställa frågor om sin smärta och få den förklarad (Westerling, 2012).  

Smärtbedömning 

En väl genomförd smärtanalys och en adekvat smärtbedömning är avgörande för att 

kunna ge en tillfredställande smärtlindring (Berntzen et al., 2011). En av 

sjuksköterskors viktigaste ansvarsområde är att bedöma, behandla och åtgärda smärta. 

Patienters smärta måste uppmärksammas, identifieras, värderas och dokumenteras på 

lämpligt sätt för att åtgärder ska kunna vidtas (Berg, 2009). Sjuksköterskor använder 

sig av olika bedömningsinstrument (Berntzen et al., 2011) från enkla 

smärtskattningsskalor till specifika frågeformulär vid smärtbedömning. Vilka skalor 

som lämpar sig bäst beror på smärtans intensitet och patienters allmäntillstånd. Det är 

vanligt att både smärtskattningsskalor och frågeformulär används tillsammans vid 

smärtbedömning för att kartlägga smärtans lokalisation, karaktär, intensitet, 

varaktighet och variation (Berntzen et al., 2011). Vid smärtbedömning är det viktigt 

att sjuksköterskor identifierar vilka faktorer som försämrar eller förbättrar 

smärtbedömningen så att dessa kan åtgärdas (Jacox et al, 1994; Zech, Grond, Lynch, 

Hertel, Lehmann, 1995). De smärtbedömningsformulär och smärtskattningsskalor 

som används vid smärtbedömning delas in i två grupper (Torvik, Skauge & Rustöen, 

2008): endimensionella och flerdimensionella. Endimensionella smärtskattningsskalor 

som används för att mäta patienters smärtintensitet är VAS, NRS, verbal deskriptiva 
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skala [VDS] och ansiktsskala Face pain scale [FPS]. Ett flerdimensionellt 

smärtbedömningsformulär som används vid smärtbedömning är McGill Pain 

Questionnaire [MPQ] som mäter patienters smärtintensitet och hur smärta påverkar 

patienter (Torvik et al., 2008). Den vanligaste smärtskattningsskalan är VAS (Jacox, 

Carr & Payne, 1994) som består av en horisontell eller vertikal linje där patienter med 

hjälp av en markör anger sin smärta utefter en 10 cm lång linjal som anger ingen 

smärta till värsta tänkbara smärta. NRS är en form av VAS (Jacox et al., 1994) där 

patienter anger sin smärta med en siffra mellan noll (ingen smärta) och 10 (värsta 

tänkbara smärta). Skalan används med fördel på äldre patienter med långvarig smärta 

då den ger mindre felvärden och är lättare att förstå. NRS och VAS rekommenderas 

att användas (Torvik et al., 2008) tillsammans med flerdimensionella instrument för 

att bedöma flera dimensioner av smärta. VDS hjälper patienter att gradera sin smärta 

genom att välja ett adjektiv som beskriver smärtintensiteten från ingen smärta till 

outhärdlig smärta (Torvik et al., 2008). Ansiktsskalan FPS kräver ingen verbal 

kommunikation (McCarberg & Stanos, 2008; Torvik & Björo, 2008) och kan med 

fördel användas för barn och äldre som inte kan eller har svårighet att uttrycka sig och 

sätta ord på smärtan. Ansiktsskalan kan också användas för patienter som talar ett 

främmande språk och har svårighet att uttrycka sig på svenska. Ansiktsskalan visar 

sex bilder av ansikten där uttrycken för smärta förändras succesivt vid stigande grad 

av emotionell smärta (McCarberg & Stanos, 2008; Torvik & Björo, 2008). MPQ är ett 

flerdimensionellt smärtbedömningsformulär som används vid komplicerade 

smärttillstånd för att bedöma smärtans sensoriska, emotionella och kognitiva 

dimensioner (Werner, 2010). Jensen (2003) visade i sin studie att Brief Pain Inventory 

short form [BPI-SF] är ett flerdimensionellt instrument specifikt framtaget för 

smärtbedömning av cancerrelaterad smärta hos cancerpatienter som har god validitet 

och finns översatt till flera olika språk (Jensen, 2003). Enligt SBU (2013) finns det 

kunskapsluckor i regelbunden användning av bedömningsinstrument i vården av 

patienter i livets slutskede.  

Omvårdnadsteoretiska aspekter 

Begreppet lidande används ofta för att beskriva patienters plågor, nöd, förlust, ångest 

och smärta. Det är viktigt att vara medveten om att lidande och smärta inte är 

synonyma begrepp då patienter kan uppleva lidande utan kroppslig smärta samtidigt 

kan patienter uppleva smärta utan att lida (Jahren Kristoffersen & Breievne, 2005). 

Lidandet är den negativa emotionella konsekvensen av smärta (Werner, 2010). 

Brattberg (2010) anser att lidande uppstår när en människa befinner sig i en situation 

som hon inte vill befinna sig i och där hon inte har möjlighet att agera för att förändra 

situationen. Lidandet är liksom smärta en subjektiv upplevelse. Fysisk smärta, 

sjukdom och obehag av sjukdomen är en av de vanligaste orsakerna till lidandet. 

Lidandet är ofta en varningssignal om en obalans i kroppen på det psykiska, sociala 

eller existentiella planet. När en patient har värk och smärta påverkas kroppen av 

smärtans sex olika dimensioner i olika grad och omfattning. Psykisk smärta har ofta 

sitt ursprung i skuld och skamkänslor, förlust av självförtroendet och identiteten vilket 
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kan visa sig genom ångest (dödsångest) och depression. Social smärta innebär 

exempelvis isolering av känslor och övergivenhet medan existentiell smärta beskriver 

lidandets sorg, skuldkänslor, meningslöshet och ensamhet (Brattberg, 2010). 

Omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson (1994) beskriver att lidande är en kamp 

mellan det goda och det onda i livet samtidigt som det är en sorgeprocess som 

påverkar hela människan. Människan har inte förmåga att förmedla sitt lidande till 

andra då kampen är som mest intensiv men människan kan lindra den andras lidande 

och göra lidandet uthärdligt. Lidandet är centralt i sorgeprocessen och att lidandet 

främst omfattar sorgen över det man har förlorat. Lidandet i sig är meningslöst men 

lidandet kan också leda till en ny mening i livet. När en människa lider och upplever 

förlust av något slag, leder det ofta till att hon upptäcker nya sidor i sitt liv och får 

möjlighet att värdera saker som hon tidigare har tagit för givet i livet (Eriksson, 

1994). Lidande är ytterligare en dimension av smärta, en integrerad del av smärta som 

skiljer sig i intensitet och obehag hos olika patienter (Bustan et al., 2015). Eriksson 

(1994) har delat in det lidande som finns i vården i sjukdomslidande, livslidande och 

vårdlidande. Hon beskriver att patienter upplever vårdlidande i olika 

omvårdnadssituationer och delar in vårdlidandet i olika kategorier: kränkning av 

patientens värdighet, fördömande och straff, maktutövning och utebliven omvårdnad. 

Den vanligaste formen av vårdlidande är kränkning av patienters värdighet och 

hennes värde som människa. Eriksson skiljer mellan objektiv och subjektiv värdighet 

och menar att alla människor har en egen inneboende värdighet genom att vara 

människa. Alla människor har en egen subjektiv uppfattning om sitt eget värde och 

sin egen värdighet som påverkas av kulturella värden och normer. Det är därför 

viktigt att sjuksköterskor respekterar varje människas eget värde oberoende av de 

värderingar som finns i samhället och i vårdsituationer som har med sjukdom och 

utseende att göra. När detta inte uppnås finns det stor risk att sjuksköterskor orsakar 

patienter onödig smärta och lidande. Sjuksköterskors uppgift är att hjälpa patienter att 

leva trots lidande och sjukdom. I mötet med lidande patienter och närstående är det 

viktigt att sjuksköterskor har förmåga att känna igen, reagera och samarbeta med 

patienter så att deras lidande kan lindras. Lidandet kan lindras genom att patienter 

möts med värdighet och respekt, känner sig välkomna, upplever rätten att få vara 

patient och att få tid och rum att lida. Genom att patienter blir informerade, delaktiga i 

sin egen omvårdnad och får svar på sina egna frågor så minskas oro och ängslan. 

Lidandet är en faktor som påverkar patientens smärtupplevelse och smärtbeteende 

vilket i sin tur påverkar sjuksköterskors smärtbedömning därför är det viktig att lindra 

patienters lidande (Eriksson, 1994). Martinsen (2003) säger att sjuksköterskor har en 

viktig uppgift i att stärka patienters livsmod och skapa positiva livserfarenheter trots 

det lidandet som patienter upplever. 

Problemformulering  

Idag finns det mycket kunskap om smärta, effektiva smärtstillande läkemedel och 

metoder för smärtlindring. Trots detta får många patienter inte tillräcklig 

smärtbehandling. Detta skapar smärta och lidande hos patienter. För att uppnå en 
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optimal smärtbehandling hos vuxna patienter är det viktig att sjuksköterskor 

genomför en adekvat smärtbedömning och har kunskap om de faktorer som påverkar 

smärtbedömningen. Det är därför viktigt att fördjupa sig i dessa faktorer. 

Syfte 

Syftet var att belysa faktorer som påverkar smärtbedömning.  

Metod 

Studien genomfördes med hjälp av systematisk litteratursökning som har sin grund i 

problemformuleringen (Forsberg & Wengström, 2013). Syftet var att få en djupare 

förståelse för problemområdet med hjälp av systematisk och kritisk granskning av 

vetenskapliga artiklar. 

Datainsamling 

Datainsamlingen inleddes med att utifrån syftet välja sökord. Sökorden var initialt: 

Pain (Smärta), Pain assessment (Smärtbedömning) och Factors (Faktorer). Med hjälp 

av sökorden genomfördes systematiska litteratursökningar enligt Friberg (2012) i 

olika databaser. I databasen Cinahl användes Subject Headings och sökningarna 

begränsades med hjälp av Major concept. I databasen PubMed användes [Majr]. 

Sökorden gav ett stort antal artiklar som inte var relevanta för studiens syfte. Utifrån 

dessa artiklar utvecklades och utökades sökorden till följande: Pain measurement 

(Smärtskattning), Knowledge (Kunskap), Environment (Arbetsmiljö), Nursing 

(Omvårdnad), Nursing assessment (Sjuksköterskans smärtbedömning), Influence 

(Påverkan), Documentation (Dokumentation), Chronic pain (Kronisk smärta) och 

Psychosocial factors (Psykosociala faktorer). Sökorden grupperades och 

kombinerades på olika vis för att hitta artiklar som passade för syftet. Boolesk 

söklogik med sökoperatörerna AND och OR användes (Friberg, 2012). När operator 

AND användes begränsade det sökningarna vilket gav ett snävare resultat (Forsberg 

& Wengström, 2013). När operatorn OR eller NOT användes för att få träffar på de 

olika sökorden gav detta olika resultat i databaserna. I Cinahl och PubMed gav det ett 

ohanterligt stort antal (över 30 000 stycken) artiklar som inte var relevanta för 

studien. I databasen PsycINFO gav operator AND ett stort antal artiklar. För att 

begränsa antalet artiklar valdes operatorn AND och OR. Då trunkering (*) med 

sökord i olika kombinationer användes i databaserna resulterade det i färre relevanta 

artiklar. Därför valdes NOT, OR och trunkering bort i databaserna Cinahl och 

PubMed. Sökordsöversikt presenteras i tabell 1. Samma sökord som användes i 

databasen Cinahl användes i databasen PubMed och PsycINFO.  De flesta av 

artiklarna som hittades i databasen Cinahl hittades också i databasen PubMed. I 

PubMed användes extra justering på avgränsning med Human. I databasen PsycINFO 

avgränsades artiklar genom att använda Subjects. Kombinationen av sökorden och 

antalet artiklar redovisas i tabell 2. Resultatartiklarna söktes och valdes ut genom 

artiklarnas abstrakt. För att avgränsa antalet artiklar användes inklusions- och 
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exklusionskriterier enligt Friberg (2012). Inklusionskriterierna var att artiklarna var 

skrivna på engelska och innehöll faktorer som påverkar smärtbedömningen. 

Artiklarna som skulle inkluderas avgränsades genom tidsperioden från 2010 till 2015. 

Exklusionskriterierna var att sortera bort de artiklar vars abstrakt inte fångade faktorer 

som påverkar smärtbedömningen eller handlade om smärtbedömningen hos barn och 

smärtlindring. Artiklar som inte var originalartiklar eller researchartiklar valdes bort. 

Artikelsökningen gav totalt 451 träffar där 381 abstrakt lästes igenom noggrant för att 

förstå innehållet. De artiklar vars abstract överensstämde med vårt syfte inkluderades 

och resterande artiklar exkluderades. Sedan lästes artiklarnas abstrakt tillsammans för 

att få en bättre förståelse för innehållet. Av de 381 abstrakt som lästes igenom valdes 

16 artiklar ut som var relevanta för studiens syfte och resterande artiklar exkluderades 

då de inte var relevanta. Artiklarna skrevs ut i pappersform och därefter lästes och 

granskades de enskilt och tillsammans med hjälp av Carlsson och Eiman (2003) 

bedömningsmall för kvalitativa respektive kvantitativa studier. Artiklarna graderades 

från grad I till grad III. Grad I motsvarade hög vetenskaplig kvalité, grad II medelhög 

vetenskaplig kvalitet och grad III låg vetenskaplig kvalité (ibid). Slutligen valdes 10 

artiklar ut av de 16 artiklar som kvarstod. Dessa graderades till grad I och grad II och 

resterande artiklar som graderades till grad III valdes bort.  

Databearbetning 

De utskrivna resultatartiklarna kodades med en siffra. Databearbetningen började med 

att artiklarna lästes igenom ett flertal gånger för att förstå helheten (Friberg, 2012). 

Artiklarnas resultat översattes från engelska till svenska och en kort sammanfattning 

av resultaten gjordes. Resultatartiklarna jämfördes sedan med varandra så att likheter 

och skillnader i meningar och stycken identifierades och sammanställdes. Utifrån 

dessa likheter och skillnader i texterna framkom olika teman vilka var: bedömning av 

smärtintensitet, kunskap om riktlinjer, kunskapsnivå och erfarenhet, sociala faktorer 

och dokumentation.   

Forskningsetiska överväganden 

Vetenskapsrådet Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning har formulerat etiska principer som forskningen ska uppfylla. Ett krav är att 

all forskning som utförs ska vara viktig och kvalitativt god forskning. Dessutom finns 

individskyddskravet som innebär att informanter, deltagare eller försökspersoner inte 

får komma till skada. Individskyddskravet regleras också av att det ska finnas tydligt 

krav på information, konfidentialitet, samtycke och tydlighet hur forskningsmaterialet 

får användas (Vetenskapsrådet, 2011). Ambitionen var att granska de inkluderade 

artiklarna objektivt och bortse från egna uppfattningar, värderingar och tidigare 

kunskaper. Det framkom inte i alla artiklar ett etiskt godkännande av etiska 

kommittéer dock framkom det i artiklarna att deltagarna fick information om 

forskningsprocessen och syftet för studiernas genomförande. Samt att deltagarna givit 

sitt samtycke till deltagande och att skydd genom anonymitet och sekretess fanns i 

samband med hantering av känsliga personuppgifter så att verken forskare eller 
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obehöriga kunde identifiera enskilda individer och material. Trots avsaknad av etiskt 

godkännande så visade resultatet från samtliga artiklar hög kvalitet och inkluderas i 

litteraturstudien. Den höga kvaliteten av resultatartiklarna kan med fördel användas i 

olika vårdkontexter.  

Resultat 

Resultatet av artiklarna belyste olika faktorer som påverkar smärtbedömning. Dessa 

faktorer var bedömning av smärtintensitet, kunskap om riktlinjer, kunskapsnivå och 

erfarenhet, sociala faktorer och dokumentation av smärtbedömning.  

Bedömning av smärtintensitet 

Wysong (2012) visade att sjuksköterskor ofta tog hjälp av de icke-verbala 

patienternas familjemedlemmar vid smärtbedömning för att identifiera förändringar i 

patienternas beteende som kunde tyda på smärta. Wysong (2012) visade också i sin 

studie att förändringar i vital parameter (hjärtfrekvens, blodtryck och 

andningsfrekvens) var en av de främsta indikatorerna på att upptäcka smärta hos icke-

verbala patienter. Trots detta framkom det i studien att sjuksköterskor sällan använde 

sig av förändringar i vital parameter för att identifiera smärta hos icke-verbala 

patienter (Wysong, 2012). En studie av Hirsh, Jensen och Robinson (2010) visade 

motsatsen att sjuksköterskor främst använde sig av förändringar i patienternas vitala 

parameter vid smärtbedömningen. Förekomsten av smärta och smärtbedömning 

undersöktes av Wadensten, Fröjd, Swenne, Gordgh och Gunningberg (2011) hos 

inneliggande patienter på ett sjukhus i Sverige. Sjuksköterskor tillfrågade inte 

patienter rutinmässigt om de kunde skatta sin smärta på egen hand med hjälp av 

smärtskattningsinstrumentet NRS-skalan. Det framkom att de flesta av patienterna 

som var inneliggande led av smärta och att sjuksköterskor inte använde NRS-skalan 

rutinmässigt vid smärtbedömning av smärta hos patienterna (Wadensten et al., 2011). 

Shugarman, Goebel, Lanto, Asch, Sherbourne, Lee och Lorenz (2010) ansåg att en av 

de viktigaste orsakerna till bristfällig användning av NRS-skalan var att 

sjuksköterskor litade mer på sina egna objektiva smärtbedömningar än på patienternas 

egna subjektiva upplevelser och uttryck för sin smärta. Studien visade också att 

sjuksköterskor hade en viktigt och central roll vid smärtbedömning och utvärdering av 

patienters smärta och att smärtskattningsinstrument skulle användas i möten med 

patienter. Trots detta framkom det i studien att sjuksköterskor sällan använde 

smärtskattningsinstrument i mötet med patienter. Detta resulterade i att sjuksköterskor 

ofta underskattade patienternas smärta. Shugarman et al. (2010) ansåg också att 

smärtbedömning och utvärdering av smärtlindring kunde påverkas negativt av 

tidsbrist. Wadensten et al. (2011) fann att då NRS-skalan inte användes rutinmässigt 

av sjuksköterskorna skapade det lidande och smärta hos många patienter. Studien 

visade också att användningen av NRS-skalan vid smärtbedömningen hjälpte 

sjuksköterskor att kommunicera bättre med patienter i samband med smärta och 

smärtbedömning samtidigt som patienter blev mer delaktiga i sin egen vård 

(Wadensten et al., 2011). Wadensten et al. (2011) och Shugarman et al. (2010) kom 
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fram till samma resultat i sina studier, att det fanns brister i konsekvent användning av 

smärtskattningsinstrumentet NRS-skala. Sandh och Boström (2012) kom fram till i 

sin studie att sjuksköterskor inte genomförde smärtbedömningar konsekvent. Det 

fanns brister i kommunikationen mellan sjuksköterskor och smärtombudet när det 

gäller smärtbedömning och att de kontaktades först när smärtan hade blivit ett 

problem för patienten. Det framkom även att samarbetet mellan sjuksköterskor och 

läkare var bristfällig kring patienters smärtbedömning (Sandh & Boström, 2012).  

Kunskap om riktlinjer 

Sandh och Boström (2012) visade i sin studie att en tredjedel av sjuksköterskorna vid 

smärtbedömning och smärtbehandling använde sig av kliniska riktlinjer. Det framkom 

att det fanns olika uppfattningar om riktlinjerna. En del av sjuksköterskorna ansåg att 

de var lättförståeliga, en del ansåg att de var enkla att följa och en del sjuksköterskor 

ansåg att de var evidensbaserade. Sand och Boström (2012) visade i sin studie att det 

fanns brister i användandet av de kliniska riktlinjerna som orsakades av kunskapsbrist 

hos sjuksköterskorna. Därför betonade Sandh och Boström (2012) vikten av 

användningen av kliniska riktlinjer vid smärtbedömning på arbetsplatserna och att 

sjuksköterskor var i behov av ytterligare stöd i användandet av riktlinjerna.  

Kunskapsnivå och erfarenhet 

Shugarman et al. (2010) visade i sin studie att risken att underskatta smärta hos 

patienter var betydligt större då sjuksköterskor hade mer än fem års yrkeserfarenhet 

inom vården. Studien visade också att sjuksköterskors bristande kunskap om smärta 

var en avgörande faktor för underskattning av patienters smärta. Det framkom att 

sjuksköterskor litade mer på sina egna objektiva bedömningar och tidigare kunskaper 

och kompetenser än på patienters upplevelse av sin smärta (Shugarman et al., 2010).  

Al-Shaer, Hill och Anderson (2011) konstaterade i sin studie att sjuksköterskor med 

lång yrkeserfarenhet inom vården hade högre kunskap om smärtbedömning än de 

sjuksköterskor som hade arbetat kortare tid. Det framkom också i studien att 

sjuksköterskors kunskapsnivå om smärta och smärtbedömning var högre då 

sjuksköterskor hade specialistutbildning och längre erfarenhetsbaserad kunskap. 

Vidare framkom det i studien att sjuksköterskor behövde ytterligare kunskap och 

utbildning om smärtbedömning och smärthantering (Al-Shaer et al., 2011). 

Sociala faktorer  

Hurter, Paloyelis, Williams och Fotopoulou (2014) konstaterade i sin studie att det 

fanns ett viktigt samband mellan upplevd empati och smärtrapportering. Studien 

visade att när en patient upplevde hög empati från sin partner så rapporterade 

patienten högre smärtnivå vid sjuksköterskans smärtbedömning. Den upplevda 

empatin påverkade patientens egen upplevelse av smärtintensitet, smärtintoleransen 

och ansiktsuttryck. Det framkom att sjuksköterskan bedömde patientens smärta högre 

vid smärtbedömningen då patienten var påverkad av och upplevde en ökad empati 
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från sin partner. Sjuksköterskor uppmärksammade inte den höga smärtintensiteten i 

patientens ansiktsuttryck eller i patientens beteende (Hurter et al., 2014). Det 

framkom i Hurter et al. (2014) studie att sjuksköterskor skattade smärta högre hos 

oroliga patienter och lägre hos lugna och blyga patienter då skillnader i 

personlighetstyp påverkade sjuksköterskors smärtbedömning. En studie av Peeters 

och Vlaeyen (2011) visade att sjuksköterskor rapporterade högre smärta hos patienter 

som upplevde ett ökat socialt hot mot sin fysiska integritet. Detta var den första 

studien som visade att ett ökat socialt hot hos patienter påverkade sjuksköterskors 

smärtbedömning (Peeters & Vlaeyen, 2011). Det framkom även i studierna av Hurter 

et al. (2014) och Peeters och Vlaeyen (2011) att partnersempati, personlighetstyp och 

ökat socialt hot påverkade patientens egen upplevelse av smärtintensiteten så att 

sjuksköterskors smärtbedömning påverkades av patientens högre rapportering av 

smärta. Hirsh et al. (2010) visade i sin studie att demografiska egenskaper hos 

patienter som etnisk tillhörighet, ålder och kön kunde påverka sjuksköterskors 

smärtbedömning. Det visade sig också i studien att några sjuksköterskor hade 

fördomar mot patienter som var av kvinnligt kön, äldre patienter och etniska 

minoritetsgrupper, vilket resulterade i att dessa patienter riskerade att inte få en väl 

genomförd smärtbedömning och rätt smärtbehandling. Hirsh et al. (2010) menade 

vidare att en trolig orsak till diskrimineringen orsakades av bristande självinsikt och 

förnekelse hos sjuksköterskorna då smärtbedömningen genomfördes. Ferreria-

Valente, Pais-Riberio och Jensen (2014) visade i sin studie att det var viktigt att 

sjuksköterskor i sin smärtbedömning tog hänsyn till psykosociala faktorer som 

copingstrategier, hur patienter upplevde och hanterade sin smärta, det förväntade 

sociala stödet hos patienten och demografiska faktorer. Det framkom i studien att 

psykosociala faktorer var starkt kopplade till ökad smärtintensitet hos patienter med 

kronisk smärta. Ferreria- Valenta et al. (2014) hävdade även i sin studie att 

sjuksköterskors smärtbedömning påverkades av patienternas egen tilltro till sin egen 

förmåga. Hurter et al. (2014) och Ferreria-Valente et al. (2014) var överens om att 

sjuksköterskors smärtbedömning påverkades negativt av patienters sociala stöd. Hirsh 

et al. (2010) och Ferreria-Valente et al. (2014) menade också att sociokulturella 

faktorer som patienters etnicitet kunde påverka sjuksköterskors smärtbedömning då 

både smärtupplevelsen och smärtabeteende och uttryck för smärta är kulturrelaterat. 

Dokumentation av smärtbedömning 

Lewen, Gradulf och Nilsson (2010) fann i sin studie att det fanns stora brister i 

sjuksköterskors dokumentation om smärtbedömning. Endast i hälften av 

patientjournalerna hade sjuksköterskor dokumenterat patienters smärtbedömning vid 

ankomsten till akutmottagningen. Det framkom också i studien att i de flesta fall där 

patienter hade upplevt smärta från buk- och bröstregionerna hade sjuksköterskor 

genomfört en utförlig smärtbedömning om patienternas smärtlokalisation, 

smärtintensitet och varaktighet som fanns dokumenterad i patienternas journaler 

(Lewen et al., 2010). Wysong et al. (2012) och Sandh och Boström (2012) visade 

båda motsatsen i sin studie, att sjuksköterskor rutinmässigt bedömde och 
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dokumenterade patienters smärta i patientjournaler. Shugarman et al. (2010) hävdade 

i sin studie att en fördröjning av tid i dokumentationen av vitala parametrar påverkade 

sjuksköterskors smärtbedömning och utvärdering av smärtbehandling hos patienter 

negativt. Samtidigt visade Shugarman et al. (2010) att sjukvården har gjort få 

framsteg i att förbättra smärtdokumentationen.   

Diskussion 

Metoddiskussion  

Syftet med litteraturstudien var att fördjupa vår kunskap om vilka faktorer som 

påverkar smärtbedömningen. I litteraturstudiens resultat användes sammanlagt 10 

artiklar. Initialt genomfördes artikelsökningar med hjälp av ett antal sökord i de tre 

databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO. Sökorden gav ett stort antal artiklar som 

inte var relevanta för studiens syfte. Utifrån dessa artiklar som hittades utvecklades 

och utökades sökorden. De tre databaserna som användes ansågs vara lämpliga då de 

innehåller forskning inom omvårdnad och psykologi (Forsberg & Wengström, 2013). 

Flera av resultatartiklarna som hittades efter sökningar i Cinahl hittades även som 

dubbletter i PubMed vilket styrkte trovärdigheten i sökningarna (Wallengren & 

Henricson, 2012). De 10 artiklarna som ingår i litteraturstudien kommer ifrån olika 

länder i världen. Fyra artiklar från Nordamerika, tre artiklar från olika länder i Europa 

och tre artiklar kom från Sverige. Detta styrker studien då resultaten är överförbara i 

olika vårdkontexter. Artiklarna som analyserades använde sig av olika metoder som 

en kvalitativ, åtta kvantitativa och en mixad metod vilket är en styrka för studien 

(Forsberg & Wengström, 2013). Majoriteten av de kvantitativa artiklarna gav en 

bredare förståelse för problemområdet då de innehåller ett större urval som gör det 

möjligt att överföra resultatet till olika vårdsammanhang (Olsson & Sörensen, 2011). 

Tiangulering förekom i två av artiklarna där forskarna undersökte problematiken i 

sina studier från olika synvinklar vilket stärkte studiernas trovärdighet (Forsberg & 

Wengström, 2013). Det fanns ett stort antal artiklar i databaserna om forskning kring 

smärta, smärthantering, smärtlindring och smärtbedömning. Trots detta var det svårt 

att hitta relevanta artiklar som svarade mot studiens syfte. Det visade sig att forskning 

kring faktorer som påverkar smärtbedömning var sparsamt utforskat under de senaste 

fem åren. Trovärdigheten i litteraturstudien stärktes genom att endast nya 

forskningsresultat från de senaste fem åren användes. Den vetenskapliga kvaliteten av 

resultatartiklarna granskades med hjälp av Carlsson och Eimans bedömningsmall 

(2003). Granskningarna gjordes först enskilt och sedan tillsammans. Det hjälpte de 

båda författarna att se och diskutera innehållet i artiklarna från olika perspektiv vilket 

kan ses som en styrka i studien. Bearbetningen av resultatartiklarna kan delvis vara 

bristfällig då engelska inte är förstaspråket.  
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Resultatdiskussion 

Bedömning av smärtintensitet 

I resultatet framgår att sjuksköterskor inte använder NRS-skalan rutinmässigt vid 

smärtbedömning (Wadensten et al., 2011; Shugarman et al., 2010). NRS-skala är en 

endimensionell smärtskattningsskala som mäter patientens smärtintensitet (Torvik et 

al., 2008). Smärtskattningsskalor skapar ett gemensamt språk, förbättrar 

kommunikationen och dialogen mellan sjuksköterskor/vårdpersonal och patienter 

(Gagliese, Weizblit, Ellis & Chan, 2005). Smärtskattningsskalor och 

bedömningsformulär ger också bättre beslutsunderlag vid smärtbehandling och gör att 

personliga uppfattningar och attityder får mindre betydelse vid smärtbedömningen 

(Klopfenstein, Herrmann, Mamie, Van Gessel & Foster, 2000). När 

smärtskattningsskalor inte används rutinmässigt vid smärtbedömning får inte patienter 

möjlighet att ge en tillförlitlig uppskattning av sin smärtupplevelse. 

Smärtbedömningarna blir inte systematiskt utförda och mätvärdena från olika 

tillfällen går inte att jämföra med varandra. Fördelen med att använda 

smärtskattningsskalor vid smärtbedömning är att dokumentationen och rapporteringen 

mellan sjuksköterskor och läkare blir bättre. Hur stor användning sjuksköterskor har 

av smärtskattningsskalor vid smärtbedömning beror på patientens kognitiva förmåga 

och allmäntillstånd. Sjuksköterskor ska ha kunskap om att smärta är ett 

flerdimensionellt begrepp som påverkar hela patientens livssituation som det påpekas 

av McGuire (1992).  

Resultatet visar att sjuksköterskor sällan tillfrågar patienterna om de kan skatta sin 

smärta på egen hand (Wadensten et al., 2011). Patienters självskattning av sin smärta 

ska alltid ligga till grund för sjuksköterskors smärtbedömning (Gagliese, et al., 2005). 

När smärtbedömning sker tillsammans med patienter leder det till att patienter 

upplever tillit och att kommunikationen mellan sjuksköterskor och patienter förbättras 

(Boström et al., 2004). Sjuksköterskor ska vara medvetna om att det endast är 

patienten själv som känner till sin smärta. Syftet med att patienter ska skatta sin 

smärta på egen hand är att ta reda på hur ont patienterna har och hur smärtan påverkar 

patienters välbefinnande och livskvalitet. Om patienterna inte tillfrågas kan deras 

smärta underskattas och behandlingen blir otillräcklig vilket leder till ett ökat lidande 

hos patienterna. Det finns ett samband mellan smärta och lidande. Lidandet är liksom 

smärta en subjektiv upplevelse och kan upplevas vid omvårdnadssituationer, det som 

Eriksson, (1994) benämner vårdlidande. Sjuksköterskor ska vid smärtbedömning ha 

kunskap om att patienter inte har förmåga att förmedla sitt lidande till andra när 

kampen är som starkast (Eriksson, 1994).  

I resultatet framgår att sjuksköterskor ofta använder sig av de icke-verbala patienters 

familjemedlemmar vid smärtbedömning för att kunna identifiera förändringar i 

patienternas beteende som kan tyda på smärta (Wysong, 2012). Vid smärtbedömning 

av patienter som har svårt att kommunicera ska sjuksköterskor använda ett anpassat 

smärtskattningsinstrument och samtidigt lyssna och observera patienternas uttryck 
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(Klopfenstein et al., 2000). Hos icke-verbala patienter ska sjuksköterskor använda 

beteendeskalor för att bedöma graden av patienters oro, muskeltonus, ansiktsuttryck 

och verbala uttryck (Allvin & Brantberg, 2010). Smärtbedömning med beteendeskalor 

genomförs oftast i kombination med observation av patienters fysiologiska 

parametrar, genom dialog med patienter när det är möjligt, vårdpersonal och/eller 

patienters familjemedlemmar (Gordon et al., 2005). Vid smärtbedömning kan 

sjuksköterskor med fördel se familjemedlemmar och närstående som en resurs då de 

kan ge sjuksköterskor trovärdig information om icke-verbala patienters olika 

smärtrelaterade beteende. När sjuksköterskor bedömer smärta hos patienter som har 

svårt att uttrycka sig verbalt kan tonfall, observation av kroppsrörelser, ansiktsuttryck 

och förändrat beteende ge ytterligare information om hur smärtpåverkad patienten är. 

Detta är också speciellt viktigt vid bedömning av smärta hos patienter från andra 

kulturer i linje med omvårdnadsprocessen enligt Ehnfors, Ehrenberg och Torell-

Ekstrand (2013).  

Resultatet visar att förändringar i vital parameter (hjärtfrekvens, blodtryck och 

andningsfrekvens) är en av de främsta indikatorerna på att upptäcka smärta hos icke-

verbala patienter (Wysong, 2012; Hirsh et al., 2011). En ökning av hjärtfrekvens, 

blodtryck, andningsfrekvens, vidgade pupiller och svettning är tecken på akut smärta 

(Dunwoody, Krenzischek, Pasero, Rathmell & Plomano, 2008; Berntzen et al., 2011). 

Pasero (2009) visar motsatsen i sin studie att en patient kan uppvisa lägre blodtryck 

och hjärtfrekvens än normalt vid svår smärta. Sjuksköterskor ska vid sin 

smärtbedömning inte enbart observera patienters smärtbeteende då det är otillräckligt 

för att uppnå en god smärtlindring (Dihle, Bjölseth & Helseth, 2006). Utifrån 

resultatet som Pasero har fått i sin studie bör sjuksköterskor vara medvetna om att 

oförändringar i patienters vitala parameter kan leda till att patienters smärtupplevelse 

underskattas. Täta kontroller av patienters vitala parameter ska göras för att upptäcka 

förändringar som kan tyda på komplikationer, biverkningar eller otillräckliga 

behandlingseffekter (Pasero, 2009) 

Kunskap om riktlinjer 

I resultatet framgår vikten av att sjuksköterskor använder sig av kliniska riktlinjer vid 

smärtbedömning av patienter. Det framkommer även att det finns brister i 

användningen av kliniska riktlinjer som orsakas av bristande kunskap och kompetens 

hos sjuksköterskor (Sandh & Boström, 2012). Thomas och medarbetare (2002) anser 

att tillämpning av kliniska riktlinjer vid smärtbedömning bidrar till en evidensbaserad 

vård på lika villkor för alla patienter. Kliniska riktlinjer vid smärtbedömning är 

avsedda att fungera som hjälpmedel och rekommendationer för att omsätta 

evidensbaserad kunskap till lämplig vård och behandling för patienter (Lohr & Field, 

1992). Tillämpningen av kliniska riktlinjer vid smärtbedömning kan förbättra kvalitet 

och säkerhet i vården genom att minska felbehandlingar och förhindra komplikationer 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011; Nilsson Kajermo & Wallin, 2013). 

Sjuksköterskor ansvarar för att bedriva evidensbaserad vård (Lohr & Field, 1992) som 
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baseras på kliniska riktlinjer vid smärtbedömning. Kliniska riktlinjer vid 

smärtbedömning ger sjuksköterskor vägledning till hur vissa arbetsuppgifter och 

vårdåtgärder ska utföras och varför. Genom att använda evidensbaserade kliniska 

riktlinjer vid smärtbedömning får sjuksköterskor möjlighet att hålla sig a jour om 

utvecklingen av ny smärtkunskap och erbjuda patienter optimal smärtbehandling och 

minska obehag och lidande. Kliniska riktlinjer vid smärtbedömning kan också leda till 

att det kritiska tänkandet minskar vilket resulterar i att bedömningen görs utan 

reflektion. Implementeringen av kliniska riktlinjer i hälso-och sjukvården leder till att 

sjuksköterskor genomför en adekvat smärtbedömning. Sjuksköterskors värderingar, 

kulturella olikheter och tidsbrist kan påverka användningen av kliniska riktlinjer 

negativt. Därför måste dessa hinder för smärtbedömning identifieras och åtgärdas. Då 

ges sjuksköterskor möjlighet att arbeta evidensbaserat i omvårdnadsarbetet och 

utvecklas till mer kompetenta sjuksköterskor inom smärta och smärtbedömning (Lohr 

& Field, 1992).  

Kunskapsnivå och erfarenhet 

Resultatet visar att det finns en stor risk att sjuksköterskor med lång yrkeserfarenhet 

inom vården underskattar patienters smärta (Shugarman et al., 2010). Sjuksköterskor 

ska ha olika former av kunskap samt reell och formell kompetens för sin 

yrkesutövning (Nisson Kajermo & Wallin, 2013). Dessa kunskaper är: teoretisk 

kunskap, färdighetskunskap och erfarenhetsbaserad kunskap (Gustavsson, 2000). 

Teoretisk kunskap om smärta och olika typer av smärta behövs för att kunna bedöma, 

planera och åtgärda patientens smärta. Att ha kompetens innebär att vara kvalificerad 

att lösa och hantera olika problem, händelser eller situationer inom ett område adekvat 

(Jahren Kristoffersen, 2006). Idag finns ett ökat behov av patientsäker vård och 

kvalitetsförbättringsarbete inom vården (Institute of Medicine, 2003; Brady, 2011). 

Detta behov har resulterat i att sjuksköterskor behöver utbildas i sex grundläggande 

kärnkompetenser: personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, 

förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och informatik (Cronenwett, 

Sherwood, Barnsteiner, Disch, Johnson, Mitchell, Taylor, Sullivan & Warren, 2007). 

För att sjuksköterskors erfarenheter ska bli kunskap krävs mer än att sjuksköterskor 

utför samma arbetsmoment flera gånger. Det krävs att sjuksköterskor reflekterar och 

kritiskt granskar sina handlingar i förhållande till tidigare erfarenheter (Benner, 

Hughes & Stutphen, 2008). En förutsättning för att sjuksköterskor ska kunna 

genomföra en adekvat smärtbedömning (Nilsson Kajermo & Wallin, 2013) och 

smärtbehandling är att sjuksköterskor har kunskap om de faktorer som påverkar 

smärtbedömningen. I kliniska verksamheter måste olika kunskaper om smärta och 

smärtbedömning som sjuksköterskor har utnyttjas för att kunna arbeta evidensbaserat. 

Sjuksköterskor kan förbättra sin kunskap om smärta och smärtbedömning genom att 

studera nya forskningsrön och omsätta den nya kunskapen i sitt praktiska arbete. 

Forskningsbaserad kunskap leder till att sjuksköterskor får en bättre förståelse för 

smärta och får lättare att argumentera för användning av den nya kunskapen vid 

smärtbedömning och smärtbehandling (Nilsson Kajermo, 2013). Sjuksköterskor som 
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underskattar och feltolkar patienters smärta orsakar ett onödigt lidande för patienter 

genom att smärtbehandlingen blir otillräcklig. En orsak är att erfarna sjuksköterskor 

inte reflekterar över sina tidigare erfarenheter då smärtbedömningar genomförs 

rutinmässigt (Werner, 2010).  

I resultatet framgår att sjuksköterskor med lång yrkeserfarenhet inom vården har 

högre kunskap om smärtbedömning än nyexaminerade sjuksköterskor (Al-Shaer et 

al., 2011). Sjuksköterskor med lång yrkeserfarenhet (Berntzen et al, 2011) av 

patienter med smärta reagerar snabbare och tolkar patienters smärtupplevelse bättre 

än nyexaminerade sjuksköterskor. Det finns dock en risk att sjuksköterskor med lång 

yrkeserfarenhet bedömer patienters smärta utifrån sina egna tidigare upplevelser och 

erfarenheter av smärta och missbedömer patienters egen beskrivning av sin 

smärtupplevelse (Berntzen et al, 2011). Sjuksköterskor ska ha kunskap om att 

smärtans olika dimensioner påverkar hela patientens tillvaro. Sjuksköterskor ska 

därför främst ta hänsyn till patienters uttryck och beskrivning av sin smärtupplevelse 

och agera utifrån sin egen kunskap vid smärtbedömningen och utvärdera effekter av 

åtgärder. Det krävs därför att sjuksköterskor har ett holistiskt synsätt vid 

smärtbedömning och smärtbehandling (McGuire, 1992) 

Sociala faktorer 

Resultatet visar att det finns ett viktigt samband mellan upplevd empati från patienters 

partner och smärtrapportering (Hurter et al. 2014). Brattberg (2010) beskriver att hur 

patienter uttrycker sina smärtor kan ge starka signaler till omgivningen. Hur 

omgivningen reagerar på dessa signaler är avgörande för patienters fortsatta 

smärtbeteende. Undersökningar har visat att patienter rapporterar högre smärta när de 

tror att de är observerade av sin partner. Då positiv förstärkning av smärtbeteendet 

ökar patienters subjektiva upplevelser av smärta. Beroende på hur patienter upplever 

sina partners reaktioner på sin smärta har visat sig har stor betydelse för hur 

smärtbehandlingsresultatet blir. Patienter med smärta som lever i relationer där 

partnern är optimist och har tilltro till vad han/hon klarar av visar sig svara bättre på 

smärtbehandling än de patienter som lever i relationer där partnern är pessimist och 

saknar tilltro till sin partner. Sjuksköterskor bör i sin smärtbedömning vara medvetna 

om att patienters smärtupplevelse kan underhållas, förvärras och förlängas av familj 

och närstående. Sjuksköterskor måste också vara införstådda med att en 

familjemedlem kan vara grundorsaken till att en patient söker vård för sin smärta. 

(Brattberg, 2010). Vid smärtbedömningen ska evidensbaserade smärtskattningsskalor 

och smärtskattningsformulär användas för att mäta smärtans olika dimensioner 

(Berntzen, et al., 2011). Sand och Boström (2012) betonar vikten av att sjuksköterskor 

ska använda sig av evidensbaserade riktlinjer vid smärtbedömning och behandling. 

Indirekt observation av patienters smärta utifrån beteendeförändringar och 

fysiologiska tecken som förhöjt blodtryck, ökad puls, snabbare andning, vidgande 

pupiller och svettning kan användas vid smärtbedömning (Berntzen et al., 2011; 

Wysong, 2012; Hirsch et al., 2010). Sjuksköterskan ska också vara medveten om att 
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tidigare upplevelser av smärta påverkar patienters sätt att reagera på smärta senare i 

livet. Bland långtidssjukskrivna patienter med smärta finns en övervägande del av 

patienter som varit med om svåra trauman, krig och tortyr tidigare i livet (Werner, 

2010). Därför måste sjuksköterskor i mötet med patienter vid smärtbedömning ha 

kunskap om att smärta är ett flerdimensionellt fenomen som påverkar patienterna 

fysiskt, psykiskt, existentiellt och socialt i olika grad och omfattning (McGuire, 

1992). Enligt Eriksson (1994) medför smärta ett stort lidande för patienter. Lidandet 

påverkar patienters smärtupplevelse och är förknippat med rädsla, sorg, ilska och 

bitterhet vilket i sin tur påverkar smärtbedömningen negativt genom högre 

smärtrapportering (Eriksson, 1994) 

I resultatet framgår att det är viktigt att sjuksköterskor i sin smärtbedömning tar 

hänsyn till de psykosociala faktorernas påverkan av patienters smärtupplevelse, 

reaktioner och hantering av smärta med hjälp av olika copingstrategier (Ferreria-

Valente et al., 2014). Copingstrategier är enligt Brattberg (2010) de åtgärder som en 

patient tar hjälp av vid en svår och stressad situation i livet. De skyddar patienter mot 

smärtsamma känslor genom att patienter försöker lösa problemen, eller tolkar 

situationen positivt genom förnekelse. Med hjälp av copingstrategier tar patienter 

kontroll över sig själv, söker socialt stöd, tar ansvar och planerar hur problemet ska 

lösas och genom att möta eller undvika smärtan. Copingstrategier påverkar 

sjuksköterskors smärtbedömning både negativt och positivt. Smärtbedömning blir 

negativt påverkad genom att patienter förnekar sin smärtupplevelse och undviker att 

uttrycka sin smärta. Copingstrategier kan också påverka smärtbedömning positivt 

genom att patienter initialt tolkar sin smärta som hanterbar och 

uttrycker/kommunicerar sin smärta. Det leder till att sjuksköterskor bedömer 

patienters smärtnivå korrekt och kan genomföra adekvata åtgärder (Brattberg, 2010).  

Resultatet visar att skillnader i personlighetstyp hos patienter påverkar 

sjuksköterskors smärtbedömning (Hurter et al., 2014). Det finns patienter som 

beskriver sin smärta utförligt (Berntzen, et al., 2011) medan andra patienter knappt 

uttrycker sin smärta. Skillnader i att uttrycka smärta beror på patienters personlighet 

och kan därför inte användas som grund för smärtbedömning (Berntzen et al., 2011). 

Det finns skillnader i smärtupplevelsen mellan olika individer. Detta gör det svårt för 

sjuksköterskor att bedöma patienters smärta och avgöra hur smärtpåverkad patienten 

är. Sjuksköterskor ska därför använda sig av smärtskattningsskalor och frågeformulär 

som visar god validitet för att identifiera smärtans intensitet och hur den påverkar 

patienten. När sjuksköterskor uppfattar patienters smärta som verklig och sann vid 

smärtbedömning får patienter tillräcklig smärtbehandling. Om sjuksköterskor 

uppfattar patienters smärta som överdriven finns risk att patienter får otillräcklig 

smärtbehandling. Därför måste sjuksköterskor förstå patienters subjektiva upplevelse 

av smärta och agera på den vid smärtbedömning för att minska patientens lidande 

(McGuire, 1992).  
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Dokumentation av smärtbedömning 

I resultatet framgår att sjuksköterskor rutinmässigt bedömer och dokumenterar 

patienters smärta i patientjournaler (Wysong et al, 2010; Sandh & Boström, 2012). 

Enligt patientjournallagen (1985) är legitimerade patientansvariga sjuksköterskor i 

Sverige skyldiga att dokumentera sitt omvårdnadsarbete i patientjournaler. 

Journalhandlingar inom hälso- och sjukvården ska vara skrivna på svenska, vara 

tydligt utformade och så långt det är möjligt vara lättförståeliga även för patienter. 

Patientjournaler ska användas som ett arbetsredskap och fungera som ett 

kommunikationsinstrument mellan patienter och olika professioner inom vården 

(Dahl, Heggdal & Standal, 2006). En god kommunikation mellan sjuksköterskor och 

läkaren är viktigt då läkaren fokuserar på medicinska förändringar i patienters 

smärttillstånd och sjuksköterskor uppmärksammar mer än patienters smärtupplevelse 

(Berntzen et al, 2011). Socialstyrelsen (2005) har också genom sina allmänna råd 

fastslagit vikten av att sjuksköterskor dokumenterar omvårdnadsarbetets 

bedömningar, observationer och åtgärder i vårdprocessen så att vårdförloppet hos 

patienter under ett vårdtillfälle kan följas och utvärderas. Det främsta syftet med 

patientjournaler är att dokumentationen ska innehålla ett underlag för att säkerställa 

en hög kvalitet på patienters vård, bidra till patientsäkerhet och kontinuitet 

(Socialstyrelsen, 2005). Patientdatalagen (2008) fastslår att journalhandlingar som 

upprättas inom hälso-och sjukvården ska utformas så att patienters integritet 

respekteras. Syftet med smärtbedömning är att genomföra en individuell 

smärtbehandling (Werner, 2010) därför är det viktigt att sjuksköterskor dokumenterar 

patienters smärta systematisk och kontinuerligt så att behandling och åtgärder som är 

planerade går att följa. Smärtans olika dimensioner ska dokumenteras vid 

smärtanalysen med en tydlig anamnes innehållande information om smärtans 

intensitet och utbredning. Detta leder till att sjuksköterskor kan vidarebefordra 

patienters smärtupplevelser till andra kollegor och professioner samtidigt som det 

säkerställer patienters smärtbehandling (Werner, 2010). En utförlig dokumentation 

ökar även patienters förtroende till sjuksköterskor (Dahl et al., 2006) genom att 

patienter känner sig bekräftade och att den upplevda smärtan tas på allvar vilket också 

stärker smärtbehandlingens effekt. Detta leder till att både kvaliteten i vården och 

patientsäkerheten stärks. Otillräcklig dokumentation kan leda till att patienter inte får 

adekvat vård och behandling, vårdtiden förlängs och patienter lider mer än 

nödvändigt (Dahl et al., 2006). Otillräcklig dokumentation leder till ett ökat 

vårdlidande för patienter och att patienters värdighet och värde som människa kränks 

enligt Eriksson (1994). Därför ska sjuksköterskor vara strukturerade i sina 

dokumentationer och innehållet av dokumentationen ska vara tillförlitlig och 

innehålla hög kvalitet.  Detta lägger grunden för en väl genomförd smärtanamnes, 

smärtbedömning och en optimal smärtbehandling. Orsaker till brist på dokumentation 

är otillräcklig dokumentationskunskap hos sjuksköterskor, tidsbrist, och 

kommunikationssvårigheter mellan läkare, sjuksköterskor och patienter (Dahl et al., 

2006).  
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Konklusion och implikation 

I resultatet framkom flera faktorer som påverkar smärtbedömningen: mätning av 

smärtintensitet/bedömning av smärtintensitet, kunskap om riktlinjer, kunskapsnivå 

och erfarenhet, sociala faktorer och dokumentation av smärtbedömning. Erfarna 

sjuksköterskor med lång arbetslivserfarenhet har högre tilltro till sina egna objektiva 

smärtbedömningar än till patientens egna subjektiva smärtupplevelse vilket leder till 

underskattning av patientens smärta. Tillämpningen av kliniska riktlinjer leder till att 

sjuksköterskor genomför en adekvat smärtbedömning. Patienters smärtupplevelse kan 

påverkas negativt av partners empati och socialt hot. Försening och otillräcklig 

dokumentation av smärtintensitet påverkar smärtbedömningen vilket leder till onödig 

smärta och lidande hos patienter. Brist i konsekvent användning av 

smärtskattningsskalor, uteblivna förändringar i patientens vitala parameter och 

tidsbrist är ytterligare faktorer som påverkar smärtbedömningen negativt. 

I framtiden behövs ytterligare fördjupad forskning kring de faktorer som påverkar 

smärtbedömning. Sjuksköterskors praktiska och teoretiska kunskaper om de olika 

faktorer som påverkar smärtbedömningen måste förbättras och implementeras i 

kliniska verksamheter. Sjuksköterskor ska ges möjlighet, tid och resurser för att 

fördjupa sina kunskaper i de faktorer som påverkar smärtbedömningen. Kunskapen 

kan nås genom att sjuksköterskor fördjupar sig i nya forskningsrön och omsätter dessa 

kunskaper i den praktiska omvårdnaden. Den kliniska omvårdnadsforskningen bidrar 

till en utveckling av kompetens inom smärtbedömning. Det är viktigt att 

avdelningschefer i olika organisationer belyser faktorernas betydelse och skapar goda 

förutsättningar för genomförande av en adekvat smärtbedömning och en optimal 

smärtbehandling.  
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Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

Sökord Cinahl PubMed PsycINFO 

Smärta Pain Pain  Pain 

Smärtbedömning Pain assessment Pain assessment Pain assessment 

Smärtskattning Pain measurement Pain measurement Pain measurement 

Kunskap Knowledge Knowledge Knowledge 

Faktorer Factors Factors Factors 

Arbetsmiljö Environment Environment Environment 

Omvårdnad Nursing Nursing Nursing 

Sjuksköterskans 

smärtbedömning 
Nursing assessment Nursing assessment Nursing assessment 

Påverkan Influence Influence Influence 

Dokumentation Documentation Documentation Documentation 

Kronisk Smärta Chronic pain Chronic pain Chronic pain 

Psykosociala faktorer Psychosocial factors Psychosocial factors Psychosociala factors 
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 Tabell 2: Sökhistorik 

  

  

 

 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

151001 Cinahl 

(MM "Pain") AND Assessment 

AND Documentation AND Nurse. 

Limits: English language. 2010-

2015 24 19 2 1 

151013 Cinahl 

(MM "Pain Measurement") AND 

Factors AND influence 

Limits: English language. 2010-

2015 50 47 2 1 

151013 Cinahl 

(MM "Pain") AND Assessment 

AND Factors AND Nursing  

Limits: English language. 2010-

2015 80 74 3 2 

151023 PubMed 

("Pain Measurement"[Majr]) AND 

"Nursing Assessment") 

Limits: English language. 2010-

2015. Human 49 23 2 1 

151026 PsycINFO 

Pain AND Factors OR Psycho. 

Limits: English language. 2010-

2015. Subject: Chronic pain, 

Psychosocial factors 89 78 3 1 

151026 Cinahl 

(MM "Pain") AND Nurse AND 

Pain assessment.  

Limits: English language. 2010-

2015 128 114 2 2 

151026 Cinahl 

(MM "Pain") AND Assessment 

AND Environment 

Limits: English language, 2010-

2015 31 26 2 2 
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Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Al-Shaer, D., Hill, P. D., & Anderson, M. A. (2011). Nurses’ knowledge and attitudes regarding 

pain assessment and intervention. Medsurg nursing, 20(1), 7-11 5p. 

Land  

Databas 

USA 

Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskans kunskap och attityd om smärtbedömning och 

smärthantering. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Icke experimentell beskrivande design 

Urval Bekvämlighetsurval. De 129 sjuksköterskor från 10 olika vårdenheter på ett sjukhus deltog i 

studien. Detta inkluderar sjuksköterskor med olika kunskaps, utbildningsnivå och olika 

arbetslivserfarenhet. 

Datainsamling Ett frågeformulär baserat på modifierad version av NKAS (skattningsskala) och ett demografiskt 

verktyg som utvecklades för den här studien togs fram. Formuläret bestod av 32 flervalsfrågor 

som innefattade frågor kring farmakologisk smärtbehandling, icke-farmakologisk smärtbehandling 

och smärtbedömning.  

Dataanalys Data analyserades med statistikprogram och redovisades genom beskrivande statistisk, procent, 

medelvärde och standardavvikelse. 

Bortfall Ej redovisat. 

Slutsats Resultatet visade att sjuksköterskor med lång yrkeserfarenhet inom en onkologiavdelning hade 

högre kunskap om smärtbedömning, än de sjuksköterskor som hade arbetat kortare tid. 

Kunskapsnivån om smärta och smärtbedömning hos sjuksköterskorna visade sig vara högre då 

sjuksköterskorna hade specialistutbildning och längre erfarenhetsbaserad kunskap. Studien visade 

också att sjuksköterskorna behöver ytterligare kunskap och utbildning i smärtbedömning och 

smärthantering. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I: 92 % 
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Artikel 2 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Ferreira-Valente, M. A., Pais-Ribeiro, J. L., & Jensen, M. P. (2014). Associations between 

psychosocial factors and pain intensity, physical functioning, and psychological functioning in 

patients with chronic pain: A cross-cultural comparison. The Clinical journal of pain, 30(8), 713-

723. 

Land  

Databas 

Portugal 

PsycInfo 

Syfte Syftet med studien var att undersöka hur viktigt copingstrategier, egenvård och hur sociala 

faktorer påverkar kronisk smärta i det dagliga livet.  

Metod:  

Design 

Kvantitativ studie 

 

Urval Sammanlagt 324 portugisiska vuxna med kronisk skelettmuskelsmärta deltog i studien. 

Inklusionskriterier 1- Var minst 18 år gamla. 2- Haft skelettmuskelsmärta under minst tre 

månader. 3- Avsaknad fysiska funktionshinder eller kognitiv svikt som skulle förhindra 

delaktighet. Exklussionskriterier, 1- Signifikant psykisk patologi t.ex. aktiv självmordsbenägenhet. 

2- Fibromyalgidiagnos. 

Datainsamling Deltagarna tillfrågades om demografisk data och smärthistorik samt om smärtintensitet, 

smärtfrekvens, fysisk och psykisk funktion, smärthantering, egenvård och upplevt socialt stöd 

genom att fylla i självrapporteringsformulär. 

Dataanalys Envariabla och mutlivariabla analyser genomfördes. Resultaten tolkades i jämförelse med liknade 

studie där man använt engelsktalande individer. 

Bortfall Ej redovisat. 

Slutsats Resultatet visade att det är viktigt att sjuksköterskan tar hänsyn till de psykosociala faktorerna som 

copingstrategier, hur patienten reagerar och hanterar sin smärta och det förväntade sociala stödet 

hos patienten som är starkt kopplad till smärtpåverkan hos patienten med kronisksmärta. Studien 

visar också att patientens tro på sin egen förmåga påverkar patientens smärta. Det visade också att 

sociokulturella faktorer som patienternas etnicitet kunde påverka sjuksköterskornas 

smärtbedömning. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I: 83 % 
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Artikel 3 

 

 

 

 

 

 

Referens Hirsh, A. T., Jensen, M. P., & Robinson, M. E. (2010). Evaluation of nurses' self-insight into their 

pain assessment and treatment decisions. The Journal of Pain, 11(5), 454-461 

Land  

Databas 

USA 

Cinahl 

Syfte Syftet var att utvärdera sjuksköterskornas självinsikt till smärtbedömning och hur de fattar beslut 

vid behandlingar.  

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Urval Sammanlagt 54 sjuksköterskor deltog i studien. 

Datainsamling De 54 sjuksköterskorna tittade på en vignette (konstlad vårdsituation) på videon av en virtuell 

människa (VM) patient. Vignetten hade text som beskrev postoperativa situationer. VM kön, ras, 

ålder och ansiktsuttryck varierade mellan vignetterna deltagarna gjorde smärtbedömningar och 

behandlingsbeslut på visuella analoga skalor. Deltagarna noterade därefter information de litade 

på när de tog sina behandlingsbeslut.  

Dataanalys Materialet analyserades med hjälp av beskrivande analys. Analysen gjorde det möjligt för 

forskarna att se i vilken utsträckning deltagarna visade medvetenhet i sina beslutspolicy för 

smärtbedömning och behandling.  

Bortfall Ej redovisat.  

Slutsats Studien visade att sjuksköterskor främst använde sig av förändringar i patienternas vitala 

parameter vid smärtbedömningen. Studien visade att demografiska egenskaper hos patienter som 

etnisk tillhörighet, ålder och kön kunde påverka sjuksköterskors smärtbedömning. Genom att 

sjuksköterskor konsekvent använde sig av demografiska egenskaper för att bedöma patientens 

nivå av smärtintensitet. Det visade sig också i studien att några sjuksköterskor hade fördomar mot 

patienter som var av kvinnligt kön, äldre patienter och etniska minoritetsgrupper, vilket 

resulterade i att dessa patienter riskerade att inte få en väl genomförd smärtbedömning och rätt 

smärtbehandling. Vidare framkom det att en trolig orsak till diskrimineringen orsakades av 

bristande självinsikt och förnekelse hos sjuksköterskorna då smärtbedömningen genomfördes. 

 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I: 89 % 
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Artikel 4 

 

 

 

Referens Hurter, S., Paloyelis, Y., Williams, A. C. D. C., & Fotopoulou, A. (2014). Partners' empathy 

increases pain ratings: effects of perceived empathy and attachment style on pain report and 

display. The Journal of Pain, 15(9), 934-944. 

Land  

Databas 

England 

Cinahl 

Syfte Syftet var att undersöka under experimentella former hur empati från en partner och 

personlighetsstil påverkar smärtrapportering, tolerans och smärtuttryck i ansiktet. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Between subjects design 

Urval Sammanlagt 392 personer svarade på ett on-line formulär som innehöll frågor om demografi och 

följande inklusionskriterier: 1- Äldre än 18 år som hade en långvarig relation.2-Båda partnerna ska 

vara tillgängliga för att delta i testet samtidigt och genomgå ”cold pressure task ”. 

Exklusionkriterier: 1- Ingen tidigare psykisk eller neurologisk sjukdomshistoria. 2- Historik av 

drogberoende eller att man dricker alkohol mer än 28 enheter/vecka. Deltagarna var också utvalda 

baserad på deras personlighetsstil och delades in i grupperna ovan (säker, orolig och undvikande). 

De 54 deltagarna delades in i grupper: säker, orolig och undvikande personlighetsstil. 

 ”Cold pressure task ” (är en test där man sätter ner sin hand i iskallt vatten under minst en minut.)  

Datainsamling Deltagarna och deras partner satt mitt emot varandra och en av dem genomförde ”cold pressure 

test” under tiden den andra var observatör. De fick värdera sin smärta på en skala som fanns 

framför dem och skalan kunde inte ses av partnern. Smärtuttrycken filmades. Forskarna 

manipulerade hur mycket empati som deltagaren upplevde att deras partner hade för dem. 

Dataanalys Data genomfördes med hjälp av tre separat kovariansanalys modeller med hjälp av 

regressionsanalys.  

Bortfall Totalt 338 deltog ej. 

Slutsats Studien visade att det finns ett viktigt samband mellan upplevd empati och smärtrapporering. När 

en patient upplevde hög empati från sin partner så påverkar det på deras egna subjektiva 

bedömningar av smärtintensiteten, smärttoleransen och ansiktsuttryck. Det framkom att 

sjuksköterskor bedömde patientens smärta högre då patienten var påverkad och upplevde en ökad 

empati från sin partner. Sjuksköterskor uppmärksammade inte den höga smärtintensiteten i 

patientens ansiktsuttryck eller i patientens beteende. Studie visade att sjuksköterskor skattade 

smärta högre hos oroliga patienter och lägre hos lugna och blyga patienter då skillnader i 

personlighetstyp påverkade sjuksköterskors smärtbedömning. Studien visade att partnersempati, 

personlighetstyp påverkade patientens egen upplevelse av smärtintensiteten så att sjuksköterskors 

smärtbedömning påverkades av patientens högre rapportering av smärta. Studien visade att 

sjuksköterskors smärtbedömning påverkades negativt av patienters sociala stöd. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I: 80 % 
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Artikel 5 

 

 

 

 

 

 

Referens Lewén, H., Gardulf, A., & Nilsson, J. (2010). Documented assessments and treatments of 

patients seeking emergency care because of pain. Scandinavian Journal Of Caring Sciences, 

24(4), 764-771 8p. doi:10.1111/j.1471-6712.2010.00774.x 

Land  

Databas 

Sverige 

Cinahl 

Syfte Syftet var att undersöka i vilken utsträckning smärtbedömning, smärtbehandling och 

smärtlindring var dokumenterat i patientjournalerna hos de patienter som sökt vård pga. smärta.  

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod.  

Patientjournaler genomlästes med hjälp av ett studiespecifikt protokoll.  

Urval Sammanlagt 698 patientjournaler utvaldes slumpmässigt för att se hur dokumentationen kring 

smärta utförts hos de patienter som sökt akutvård.   

Datainsamling Patientjournalerna granskades. 

Dataanalys Den insamlade datan analyserades med hjälp av deskriptiv statistik och studiespecifikt protokoll. 

För att jämföra medelålder och könsfördelning användes ANOVA och chi-square tester. Chi-

square test användes också för att se könsskillnader i orsaken till att söka akutsjukvård. 

Bortfall Ej redovisat. 

Slutsats Resultatet visade en alarmerande brist på dokumentation då det gäller smärtbedömningar, 

smärtbehandlingar och uppföljning. Endast i hälften av patientjournalerna hade sjuksköterskor 

dokumenterat patienters smärtbedömning vid ankomsten till akutmottagningen. Det framkom 

också i studien att i de flesta fall där patienter hade upplevt smärta från buk- och bröstregionerna 

hade sjuksköterskor genomfört en utförlig smärtbedömning om patienternas smärtlokalisation, 

smärtintensitet och varaktighet som fanns dokumenterad i patienternas journaler. Det går emot 

svensk lag vilken klart stadgar ansvaret hos vårdpersonal att dokumentera information som är 

relevant för att kunna säkerställa säker vård. Det krävs omedelbar åtgärd för att förbättra 

smärtdokumentationen. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I: 94 % 
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Referens Peeters, P. A., & Vlaeyen, J. W. (2011). Feeling more pain, yet showing less: the influence of 

social threat on pain. The Journal of Pain, 12(12), 1255-1261. 

Land  

Databas 

Nederländerna 

Cinahl 

Syfte Syftet var att undersöka effekterna av ett socialt hot mot fysisk integritet på rapporterad smärta 

och smärtuttryck i ansiktet. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Multifaktor design 

Urval Deltagarna blev slumpmässigt indelade i tre olika grupper: Lågt socialt hot, neutralt socialt hot 

och högt socialt hot. Dessutom så delades de in i låg och hög smärt katastrofsskala.  

Totalt 67 friska patienter deltog i studien, 49 kvinnor och 18 män.  

Datainsamling Sammanlagt 82 deltagare rekryterades genom att flygblad spreds på universitetet. 

Exklusionskriterier var kronisk smärta, kardiovaskulära riskfaktorer, mental dysfunktionalitet. 

I början av experimentet fyllde deltagarna ett screening formulär och uppgav sin ålder, kön, 

utbildningsnivå och möjliga exklusionskriterier. Ett socialt hot frågeformulär användes som 

innehöll 12 påståenden och som beskrev olika aspekter på relationen mellan deltagaren och 

forskaren. Deltagarna fick upp till fem elektriska smärtstimuli av forskaren. Det sociala hotet 

utgjordes av det antal smärtstimuli som forskaren informerade om att de skulle få. Gruppen med 

låg social hot fick mindre än fem smärtstimuli. Gruppen med neutralt socialt hot informerades om 

att de skulle få exakt fem smärtstimuli och fick exakt fem smärtstimuli. Gruppen med högt social 

hot fick information om att de skulle få fem smärtstimuli eller mer. Rapporterad smärta och 

ansiktsuttryck spelades in under tiden som man gav smärtstimuli.  

Dataanalys Förutsägelser om en kognitiv värderingsmodell och ett kommunikativt perspektiv för smärtuttryck 

jämfördes. 

Bortfall Totalt 15 patienter deltog ej.  

Slutsats Detta är en första studien som visade att sjuksköterskor rapporterade högre smärta hos patienter 

som upplevde en ökad socialt hot mot sin fysiska integritet. Studien visade också att en ökad 

socialt hot, partners empati och personlighetstyp hos patienten påverkade sjuksköterskans 

smärtbedömning.  

Studie visade att ett ökat socialt hot påverkade patientens egen upplevelse av smärtintensiteten så 

att sjuksköterskors smärtbedömning påverkades av patientens högre rapportering av smärta.  

 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II: 78 % 
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Referens Sandh, M., & Boström, B. (2012). Nurses’ perception of pain management and use of guidelines. 

Nordic Journal Of Nursing Research & Clinical Studies/Vård I Norden, 32 (4), 44-49 6p 

Land  

Databas 

Sverige 

Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att identifiera hur sjuksköterskor uppfattar genomförandet av 

smärtbehandling och användandet av riktlinjer för smärtbehandling.  

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Beskrivande studie 

Urval Totalt deltog 219 sjuksköterskor deltog i undersökningen. Inklusionskriterierna var att de under de 

senaste 10 åren genomgått en högskolekurs i smärta och smärtbehandling i västra Sverige.  

Datainsamling Ett kodat frågeformulär skickades ut till deltagarna i mars 2009 via post till deras hemadresser. En 

påminnelse skickades ut efter en månad. Frågeformulären bestod av tre delar: påståenden, 

strukturerade frågor och öppna frågor.  

Dataanalys Kvantitativ data bearbetades i SPSS (Statistical Package för Social Science) och redovisades med 

beskrivande statistik. Mann-Whitney U-test användes för att beskriva skillnader mellan personaler 

i hälso-och sjukvården och mellan de som använder riktlinjer och de som inte gör det. Statistisk 

signifikans nivå sattes till p<0,01. De öppna frågornas svar har analyserades med hjälp av manifest 

innehållsanalys. 

Bortfall I studien var ett bortfall av 108 sjuksköterskor som inte besvarade frågeformulären.  

Slutsats Studien visade att sjuksköterskor inte genomförde smärtbedömningar konsekvent. Det fanns 

brister i kommunikationen mellan sjuksköterskor och smärtombudet när det gäller 

smärtbedömning och att de kontaktades först när smärtan hade blivit ett problem för patienten. Det 

framkom även att samarbetet mellan sjuksköterskor och läkare var bristfällig kring patienters 

smärtbedömning. Studien visade att de flesta sjuksköterskor vid smärtbedömning och 

smärtbehandling använde sig av kliniska riktlinjer då de var lättförståeliga, enkla att följa och 

evidensbaserade. Det framkom dock i studien att endast 31 sjuksköterskor av 111 sjuksköterskor 

använde sig av kliniska riktlinjer vid smärtbedömning och smärthantering. Detta förklarades 

genom att det fanns sjuksköterskor på avdelningar som hade dålig kunskap om användningen av 

kliniska riktlinjer. Det framkom även i studien vikten av användningen av kliniska riktlinjer vid 

smärtbedömning på arbetsplatserna och att sjuksköterskor var i behov av ytterligare stöd i 

användandet av riktlinjerna. Studien visade att sjuksköterskor rutinmässigt bedömde och 

dokumenterade patienters smärta i patientjournaler.  

 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I: 92 % 
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Referens Shugarman, L. R., Goebel, J. R., Lanto, A., Asch, S. M., Sherbourne, C. D., Lee, M. L.. . Lorenz, 

K. A. (2010). Nursing staff, patient, and environmental factors associated with accurate pain 

assessment. Journal of Pain and Symptom Management, 40(5), 723-733. 

doi:10.1016/j.jpainsymman.2010.02.024 

Land  

Databas 

USA  

Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att utvärdera faktorer som påverkar sjuksköterskans 

smärtbedömningsmetoder och smärtskattning i klinisk verksamhet.  

Metod:  

Design 

Kvantitativ och kvalitativ metod 

Tvärsnittsstudie och kohortstudie 

Urval Ett slumpmässigt urval gjordes av patienter som ansågs ha god kognitiv förmåga. Dessa 

intervjuades om sin smärta. Samtliga tillhörde 19 kliniker från två stora sjukhus och sex anslutna 

filialer i tre storstadslän i södra Kalifornien. För att säkerställa ett brett urval för vård av kronisk 

sjukdom så inkluderades primärvård, akutvård, kvinnosjukvård, kardiologi och onkologipatienter.  

Totalt 5667 patienter undersöktes. Av kategorierna ovan valdes 783 patienter ut och 528 patienter 

av dessa fullföljde intervjun. I studien deltog också 155 sjuksköterskor av dessa fullföljde 145 

personer undersökningen. Slutligen genomfördes studien med 465 patienter.  

Datainsamling Datainsamlingen ägde rum mellan mars 2006 och mars 2007. Data samlades in genom att 

sjuksköterskorna fick fylla i ett undersökningsdokument där patientens smärta rapporterades 

kontinuerligt vid den rutinmässiga smärtbedömningen hos patienten. Patienterna intervjuades om 

sin smärta med hjälp av ett frågeformulär 

Dataanalys Efter datarensning och beskrivande analyser så utvärderades kopplingen mellan 1.patienten, 

2.vårdpersonalen och 3.miljö med resultatet av vårdpersonal/patient NRS-skattning vilket gjordes 

med hjälp av multinominal logistisk regression (används när data inte är linjära). Det gjordes en 

känslighetsanalys för att ta reda på vilken effekt patient, vård och miljö hade på resultatet genom 

att kontrollera de patienter som rapporterade att deras smärta ändrades mellan det att 

vårdpersonalen frågade dem om deras smärta och tills att de började besvara studiens 

frågeformulär. 

Bortfall Ej redovisat 

Slutsats Studien visade att de viktigaste orsakerna till bristfällig användning av NRS-skalan var att 

sjuksköterskor litade mer på sina egna objektiva personliga smärtbedömningar än på patienternas 

egna subjektiva upplevelser för sin smärta. Det framkom i studien att sjuksköterskor sällan 

använde smärtskattningsskalor i mötet med patienter. Detta resulterade i att sjuksköterskor ofta 

underskattade patienternas smärta. Studien visade att smärtbedömning och utvärdering av 

smärtlindring kunde påverkas negativt av tidsbrist och att risken att underskatta smärta hos 

patienter var betydligt större då sjuksköterskor hade lång yrkeserfarenhet. Studien visade också att 

sjuksköterskors bristande kunskap om smärta var en faktor för underskattning av patienters 

smärta. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I: 94 % 
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Referens Wadensten, B., Fröjd, C., Swenne, C. L., Gordh, T., & Gunningberg, L. (2011). Why is pain still 

not being assessed adequately? Results of a pain prevalence study in a university hospital in 

Sweden. Journal of clinical nursing, 20(5‐6), 624-634. 

Land  

Databas 

Sverige 

PubMed 

Syfte Syftet var att undersöka förekomsten av smärta och smärtbedömning bland patienter på ett 

universitetssjukhus 

Metod:  

Design 

Patientfrågeformulär 

Kvantitativ metod och undersökande Design 

Urval Alla inneliggande patienter på sjukhuset tillfrågades om de ville delta och blev informerade om 

deltagandet var frivilligt. Ansvarig huvudsjuksköterska på varje avdelning ombads att exkludera 

patienter med kognitivt handikapp, var för sjuka för att svara på formuläret eller inte förstod 

svenska.  

Datainsamling Alla ansvariga sjuksköterskor och smärtombudsmän informerades på möte och via e-mail att 

mätningen av smärtförekomsten på avdelningen skulle ske på ett visst datum. Denna dag kallades 

smärtdagen. Frågeformuläret delades ut till sjuksköterskorna på alla avdelningarna tillsammans 

med information om när och hur datainsamling skulle genomföras. 

Dataanalys Analys genomfördes i Excell och resultaten presenterades med hjälp av beskrivande statistik. 

Bortfall Totalt 1112 patienter fanns inlagda på sjukhuset av dessa tillfrågades 759 patienter. Enligt 

personalen fanns det 134 patienter som inte kunde besvara formuläret. Sammanlagt 219 patienter 

valde att inte delta i undersökningen. 

Slutsats Förekomsten av smärta och smärtbedömning undersöktes i studien hos inneliggande patienter på 

ett sjukhus i Sverige. Studien visade att sjuksköterskor inte rutinmässigt tillfrågade patienter om 

de kunde skatta sin smärta på egen hand med hjälp av smärtskattningsinstrumentet NRS-skalan. 

Samt att det fanns stora olikheter på avdelningarna hur många patienter som tillfrågades att skatta 

sin smärta själv. Det framkom att de flesta av patienterna som var inneliggande led av smärta och 

att 81 % uppfattade sin smärta högre än 3 på smärtskalan. Samt att sjuksköterskor inte använde 

NRS-skalan rutinmässigt vid smärtbedömning av smärta hos patienterna vilket skapade det 

lidande och smärta hos många patienter. Studien visade också att användningen av NRS-skalan 

vid smärtbedömningen hjälpte sjuksköterskor att kommunicera bättre med patienter i samband 

med smärta och smärtbedömning samtidigt som patienter blev mer delaktiga i sin egen vård.  

 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I: 88 % 
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Referens Wysong, P. R. (2014). Nurses' beliefs and self-reported practices related to pain assessment in 

nonverbal patients. Pain Management Nursing, 15(1), 176-185. 

Land  

Databas 

USA 

Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att besvara följande fyra frågor:  

1. Vilken uppfattning och självrapporterad praxis finns hos sjuksköterskor för smärtbedömning 

hos ickeverbala patienter?  

2. Finns det signifikanta skillnader i uppfattning och arbetssätt baserad på ålder, utbildningsnivå, 

år av erfarenhet inom sjukvård eller arbetsplatser? 

3. Finns det signifikanta skillnader mellan uppfattning om smärtbedömning och självrapporterad 

praxis om smärtbedömning? 

4. Finns det en korrelation mellan specifik smärtbedömningsuppfattning och motsvarande 

smärtbedömningspraxis? 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Beskrivande design 

Urval Bekvämlighetsurval. Sammanlagt 74 sjuksköterskor valdes ut från 9 olika enheter på ett 

allmänsjukhus i USA och genomförde en enkätstudie. 

Datainsamling Deltagarna fick ett frågeformulär i sina postfack på arbetsplatsen. Alla svar var anonyma och 

deltagarna lämnade in sina svar som skickades med internposten till forskaren. 

Dataanalys Materialet analyserades utifrån demografi som ålder, utbildning, arbetslivserfarenhet och vid 

vilken enhet deltagarna arbetade på. Ett parat t-test användes för att få fram data ur materialet. 

Bortfall Totalt 46 sjuksköterskor svarade ej. 

Slutsats Resultatet visade att sjuksköterskor ofta tog hjälp av de icke-verbala patienternas 

familjemedlemmar vid smärtbedömning för att identifiera förändringar i patienternas beteende 

som kan tyda på smärta. Det framkom också i studien att förändringar ivitala parameter 

(hjärtfrekvens, blodtryck och andningsfrekvens) var en av de främsta indikatorerna på att upptäcka 

smärta hos icke-verbala patienter. Trots detta framkom det i studien att sjuksköterskor sällan 

använde sig av vitala parameter för att identifiera smärta hos icke-verbala patienter. Studien visade 

också att sjuksköterskor rutinmässigt bedömde och dokumenterade patienternas smärta i 

patienternas journaler. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I: 93 % 
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