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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund: Smärta är en personligt upplevd förnimmelse som finns för att signalera att något 
i kroppen är fel. I de fall då smärtan inte pågått i mer än 3–6 månader klassas den som akut. 
Sjuksköterskor har till uppgift att identifiera smärta hos patienten och för att underlätta detta 
har det utvecklats smärtskattningsskalor. 
Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av faktorer som kan 
påverka användning av smärtskattningsskalor vid akut smärta hos patienter på sjukhus.  

Metod: En allmän litteraturstudie utifrån Polit och Becks niostegsprincip med nio kvalitativa 
och tre kvantitativa artiklar. 

Resultat: Sjuksköterskor anser att det råder kunskapsluckor gällande smärtskattningsskalor. 
De menar också att tidsbristen och andra organisatoriska aspekter hindrar dem från att 
smärtskatta utifrån skalor. Likaså är bristande kommunikation mellan patienter och 
sjuksköterskor en anledning som försvårar identifieringen av smärtan med hjälp av 
smärtskattningsskalor. 

Slutsats: Sjuksköterskors erfarenheter av smärtskattning utifrån smärtskattningsskalor utgår 
från utbildningsnivå, arbetsplatsens smärtskattningsrutiner och sjuksköterskors arbetsbörda.  

Förslag på fortsatt forskning: Det behövs utvärderas fler strategier och rutiner på hur 
smärtskattningsskalor kan användas, samt fler skalor anpassade till olika patientgrupper. 

Nyckelord: Akut smärta, sjuksköterskors upplevelser, smärtskattningsskalor och omvårdnad. 
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ABSTRACT 

Background: Pain is personally experienced and exists to point out that something in the 
body is wrong. Commonly, pain that lasted for less than 3–6 months, is classified as acute 
pain. Nurses should identify and assess pain. To facilitate this, different pain assessment 
scales have been developed. 

Aim: The purpose of the study was to describe nurses’ experiences of factors that may affect 
their use of pain assessment scales regarding acute pain in hospitalized patients. 

Method: A literature study based on Polit and Beck's model for literature review, with nine 
qualitative and three quantitative articles was performed. 

Result: Nurses experience knowledge gaps regarding pain assessment scales. Shortage of 
time or organizational aspects, i.e. routines, prevent them from using pain assessment scales. 
Further, poor communication between patients and nurses is another reason that hinders pain 
assessment. 

Conclusion: Nurses experiences of using pain assessment scales are based on their 
educational level, organizational routines and workload.  

Suggestions for continued research: More strategies and routines on how pain assessment 
scales can be used and more scales for different patient groups are needed.  

Keywords: Acute pain, nurses' experience, nursing care and pain assessment scales. 
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INTRODUKTION 

Under våra tidigare arbeten inom vården och genom den verksamhetsförlagda utbildningen 
under utbildningen, har vi kommit i kontakt med patienter med olika former av akut smärta 
där smärtan har varit komplex, svårförstådd och svårtolkad. Smärta är en personligt upplevd 
förnimmelse, vilket medför att den kan vara komplicerad för någon annan att förstå och 
bedöma. Därav finns det risk att sjukvårdspersonal omedvetet bedömer patienters smärta 
utifrån egna referensramar. Detta kan vara en anledning till att det försvårar utförandet av en 
korrekt smärtanalys på patienter då sjuksköterskor dagligen ställs inför patienter med akut 
smärta.  

Författarna har även upplevt en skillnad i hur sjuksköterskor bedömer patienternas smärta där 
vissa använt sig utav smärtskattningsinstrument när andra använt sig av en mer subjektiv 
bedömning. Då sjuksköterskan har det övergripande ansvaret för att identifiera smärta och 
lindra lidande, upplever vi att det finns en diskrepans i hur sjuksköterskor bedömer patienters 
smärta avseende exempelvis tillämpning av smärtskattningsinstrument. Därför blev vi 
intresserade av att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av faktorer som kan påverka deras 
användning av smärtskattningsskalor. Vanligt förekommande ord och definitioner i denna 
studie är: författarna, vilket är de som skrivit detta arbete och forskarna är de som skrivit 
artiklar som studien är uppbyggd på. 
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BAKGRUND 

Definitioner och fysiologi av smärta 

Smärta beskrivs som “An unpleasant sensory and emotional experience associated with actual 
or potential tissue damage or described in terms of such damage.” (International Association 
for the Study of Pain [IASP], 2017., Pain, stycke 1). En obehaglig sensorisk och emotionell 
upplevelse associerad med verklig eller potentiell vävnadsskada, eller beskrivande termer av 
sådan skada (fritt översatt). 

Smärta kan benämnas som akut eller långvarig och är något naturligt som alla har för sin 
överlevnad. Smärta kan enligt IASP (2017) klassificeras till neuropatisk eller nociceptiv 
smärta. Neuropatisk smärta beskrivs som en smärta orsakad av sjukdom eller skada i det 
somatosensoriska nervsystemet, det vill säga nerver som leder informationen av smärta till 
hjärnan. Neuropatisk smärta delas upp i två kategorier, perifer neuropatisk smärta och central 
neuropatisk smärta vilka beskriver smärtans ursprung. Perifer neuropatisk smärta uppstår vid 
mekanisk skada till exempel under trauma eller vid ett kirurgiskt ingrepp. IASP (2017) 
beskriver central neuropatisk smärta som en smärta som uppkommer efter hjärnskada, 
ryggmärgsskada eller stroke. 
 
IASP (2017) har även en definition för nociceptiv smärta där smärtan uppstår efter skada i 
vävnad som inte är nervvävnad. Vid denna form av smärta aktiveras nociceptorer, 
smärtreceptorer, vilka i sin tur skickar impulser om att det uppstått vävnadsskada eller finns 
risk för att sådan skada skall uppstå. Norrbrink och Lundeberg (2014) vidareutvecklar 
definitionen av den nociceptiva smärtans uppbyggnad så som att de nociceptiva receptorerna 
svarar på kemisk, termisk och mekanisk stimuli. Dessa receptorer består av nervändslut som 
antingen ger respons på en specifik retning eller reagerar på alla typer av stimuli. Den 
nociceptiva smärtan kallas även vävnadssmärta och delas upp i tre olika kategorier: 
superficiell somatisk smärta, djup somatisk smärta och visceral smärta. Superficiell somatisk 
smärta är hudsmärta som uppkommer vid brännskador eller skärsår. Djup somatisk smärta i 
sin tur är smärta som ledvärk, träningsvärk eller huvudvärk. Visceral smärta klassificeras som 
smärta från de inre organen som magen, urinvägarna, tarmarna eller gallan (ibid). 

Akutsmärta 
do Nascimento och Kreling (2011) beskriver att akut smärta vanligen uppkommer som en 
varningssignal på att något är fel och försvinner när orsaken inte längre kvarstår. Norrbrink 
och Lundeberg (2014) förklarar att en akut smärta är smärta, som inte har pågått i mer än 3–6 
månader. Framförallt är den akuta smärtan en nociceptiv smärta, men kan även vara en viss 
form av neuropatisk smärta. Beroende på typen av skada kan smärtan komma och gå under 
skadetillfället, smärtan kan pulsera i intensitet och nerverna har ett minne av att det finns ett 
hot eller smärta och ger då signaler till hjärnan om att något är fel. De smärtpåverkade 
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nerverna får förtur till hjärnan med information och åsidosätter annan respons. Cavalheiro, 
Ferreira, de Souza och Ferreira (2019) nämner funktioner som sätts igång i kroppen som en 
reaktion på smärtstimuli, där kroppen reagerar med ett förhöjt blodtryck, ökad puls, snabbare 
andningsfrekvens och en förhöjd medvetandegrad då kroppen blir “rustad” att möta skadan 
eller undvika den. Barman, Mishra, Mishra, Mahapatra och Manjareeka (2015) förklarar att 
mellan ett och två dygn efter en smärtdebut finns det en ökad risk för att en smärtpåverkad 
person hamnar i depression som en komplikation av sin smärta. Söderlund och Åsenlöf 
(2010) beskriver rädsla för lägesändring och att skada sig igen som två konsekvenser vid akut 
smärta. 

Skillnader i att uttrycka smärta 
Shoqirat, Mahasneh, Singh och Al Hadid (2019) beskriver att det finns en skillnad på hur 
smärta uttrycks, till exempel mellan män och kvinnor. Shoqirat et al. (2019) förklarar att 
kvinnor har en större benägenhet att rapportera att de lider av akut smärta efter bland annat ett 
operativt ingrepp. Forskarna förklarar även att vid smärtexperiment har kvinnor beskrivit sin 
smärta som mer intensiv än vad män har gjort. Shoqirat et al. (2019) tar upp att vissa 
sjuksköterskor har en bild av att kvinnor och yngre personer har större benägenhet för att be 
om smärtlindring än män och äldre. Shoqirat et al. (2019) nämner att det kan finnas en stor 
skillnad i hur sjuksköterskor smärtlindrar patienter som har med sig anhöriga, till skillnad från 
de som inte har anhöriga på plats. Detta då de anhöriga är delaktiga och uppmärksammar 
patientens smärta för vårdpersonalen vilket medför att smärtlindringen kan ske tidigare för 
dessa patienter. 

Smärtskattning och smärtskattningsskalor 
Till hjälp att utvärdera smärta hos patienter finns olika smärtskattningsinstrument eller skalor. 
Ett smärtskattningsinstrument underlättar bedömning av patienters smärta för sjuksköterskor, 
där skalorna bidrar till att sjuksköterskor snabbare och lättare kan identifiera ett 
smärtgenombrott hos sina patienter. Kvaliteten bakom smärtskattning har också setts öka vid 
användandet av smärtskattningsinstrument (Wøien & Bjørk, 2013). 
 
Kjeldsen, Klausen och Rosenberg (2016) beskriver två av de vanligast förekommande 
smärtskattningsskalorna för skattning av akut smärta: numerisk skala (NRS) och visuell 
analog skala (VAS). Aicher, Peil och Diener (2012) förklarar verbalt beskrivande skala (VRS) 
som en tredje vid bedömning av akut smärta. Fadayevatan et al. (2019) beskriver “face pain 
scale” som en form av skala där man använder erfarenheter och tittar på patientens 
ansiktsuttryck för att bedöma smärtan. Cavalheiro et al. (2019) nämner att det har tagits fram 
flertalet strategier kring att uppmärksamma smärta hos patienter. Metoder att använda 
smärtskattning som en femte punkt vid bedömning av vitalparametrar, eller att göra en 
övervakningsplan över smärtan och efter smärtlindring undersöka smärtan genom ett 
flödesschema. Både Cavalheiro et al. (2019) och Kurucová, Žiaková, Gurková, Hudáková och 
Farský (2018) beskriver hur sjuksköterskor som frågar om patientens smärta får en större 
helhetsbild av situationen. 
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I en studie som Christie, Olayinka och Olufunke (2018) genomfört på sjuksköterskors 
användning av smärtskattningsskalor visade det sig att 32 procent av sjuksköterskorna 
använde sig av smärtskattningsskalor vid smärtskattning hos sina patienter. De förklarar 
vidare att utebliven användning utav smärtskattningsskalor ökar risken för att sjuksköterskor 
misstolkar, underskattar eller inte förstår smärtan och därmed missar att ge en adekvat 
omvårdnad samt behandling. Likaså belyser Khatib och Razvi (2018) i sin studie hur 
sjuksköterskor identifierar smärta hos sina patienter. I studien framgår det att 56,8 procent av 
sjuksköterskorna bedömer patienters smärta genom att muntligt fråga patienten, 37,5 procent 
av sjuksköterskorna bedömer patienternas smärta genom observation och 36,4 procent av 
sjuksköterskorna använder sig utav smärtskattningsinstrument. 
 
Omvårdnad vid smärta 
International Council of Nurses (ICN, 2012) definierar att sjuksköterskors skall verka för att 
återställa hälsa, lindra lidande, förebygga sjukdom och främja hälsa hos patienter. Omvårdnad 
skall ges till alla på ett respektfullt sätt oavsett hudfärg, kön, ursprung, social ställning, 
politiska åsikter eller funktionsnedsättning då detta är en mänsklig rättighet. 
Det finns olika redskap för att utföra omvårdnad, varav den kliniska blicken är ett av dem. 
Den kliniska blicken kan förklaras som en förmåga att upptäcka förändringar i patientens 
mående. Klinisk blick översatt på engelska blir “intuition nursing” eller “clinical decision 
making”. Sjuksköterskors kliniska blick vid smärtskattning förklaras som identifiering av 
smärtan hos patienter genom observation av deras kroppsspråk, vitalparametrar och beteende 
(Ucuzal & Doğan, 2015; Xavier, de Lima, Rodrigues Burgos, Cavakcanti de Lira & Queiroga 
Serrano, 2018). 
 
Samarkandi (2018) och Cavalheiro et al. (2019) menar att sjuksköterskor är den vårdpersonal 
som har det övergripande ansvaret över att identifiera smärta hos patienter samt det 
huvudsakliga uppdraget över att administrera analgetika, vilka skall bidra till dämpad smärta, 
detta efter en ordination av läkaren. Sjuksköterskor skall också utvärdera om smärtlindringen 
givit resultat eller ej. Cavalheiro et al. (2019) förklarar att sjuksköterskor skall lokalisera 
smärta hos patienter utifrån karaktär, intensitet, hur den uppstod, var den är lokaliserad och 
hur svår den är att hantera. Vidare poängterar de att det framtagits ett flertal 
smärtskattningsinstrument som stöd för att kunna identifiera smärta utifrån dessa kategorier 
och faktorer.  

 
Cavalheiro et al. (2019) förklarar vidare att sjuksköterskor skall kontrollera om patienten har 
tagit något smärtlindrande läkemedel och i så fall när och vad det var, så att patienten får en 
adekvat smärtlindring. De förklarar vidare att sjuksköterskor skall identifiera förändringar i 
patientens mående. Cavalheiro et al. (2019) beskriver att sjuksköterskans uppdrag även 
innebär identifiering av situationer där smärtan kan öka. Sjuksköterskor skall också reducera 
antalet av dessa situationer samt ge information om smärta och smärtlindring till patienten 
samt dennes anhöriga (ibid). 
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Personcentrerad vård 
Svensk sjuksköterskeförening (SSF, 2016) definierar personcentrerad vård som ett 
förhållningssätt där sjuksköterskor skall belysa patienters egna resurser och deras förmåga att 
använda dessa för att bidra till hälsa. Vidare förtydligörs att den personcentrerade vården 
utgår utifrån patientens uppfattning av sin egen hälsa och ett partnerskap mellan vårdpersonal 
och patienter, vilket bidrar till att vårdpersonal från olika yrkeskategorier integreras i 
varandras arbete med patienten. SSF (2016) förklarar att personcentrerad vård bör genomsyra 
patientens omvårdnad för att uppnå en etiskt försvarbar vård. 

Moore et al. (2017) beskriver ett flertal faktorer för att personcentrerad vård skall 
implementeras i sjuksköterskans kliniska arbete. Detta är faktorer som att organisationen och 
dess ledarskap skall arbeta för att främja vårdpersonalens utövande av den personcentrerade 
vården. Vilket kan genomföras genom utbildning eller resurstid för sjuksköterskor där de kan 
öva på att implementera personcentrerad vård i sitt dagliga arbete, vilket kan bidra till att en 
rutin uppnås. Även engagemang, intresse och nyfikenhet för personcentrerad vård är viktiga 
faktorer (ibid). Haverfield, Giannitrapani, Timko och Lorenz (2018) beskriver hur patienter 
med smärta framhåller olika förhållningssätt som sjuksköterskor bör förhålla sig till för att 
utföra en personcentrerad vård. Dessa förhållningssätt utgår från att inte döma sina patienter 
samt att vårdpersonal skall lyssna på vad patienten har att säga om sin upplevda smärta. De 
förklarar vidare att vårdpersonalen också bör inge förtroende för att lyckas hålla en 
personcentrerad vård. 

van Dijk et al. (2012) beskriver att sjuksköterskor uppfattar smärtskattningsskalor annorlunda 
än vad patienterna gör. Det påvisas när patienten förklarar sin smärta enligt NRS och sedan 
förklarar samma smärta med VRS, då stämmer de inte överens med varandra. van Dijk et al. 
(2012) förklarar att detta är något som är negativt för patienter då en adekvat smärtlindring 
blir svår att genomföra eftersom smärtans intensitet blivit förklarad olika beroende på vilken 
skala som använts. Vidare nämner forskarna att förutsättningen för personcentrerad vård 
grundar sig i att patienten och sjukvårdspersonalen har en liknande bild utav smärtan. Således 
finns det ett antal faktorer som kan ha en avgörande betydelse för utformning av en 
personcentrerad vård, där sjuksköterskans erfarenhet av att arbeta med smärta har en 
betydelse. 

PROBLEMFORMULERING 

Smärtproblematik är något som sjuksköterskor dagligen möter i sitt arbete. Smärtan är 
kroppens egna varningssignal och förklarar att något inträffat som kan innebära skada eller att 
någonting i kroppen är fel. Forskning visar även på att smärta kan ge negativa fysiologiska 
och psykologiska konsekvenser. Den visar även att sjuksköterskor, som inte smärtskattar 
utefter smärtskattningsinstrument, har en ökad risk för att felbedöma smärtan hos sina 
patienter vilket då bidrar till ökat lidande. Sjuksköterskor är den profession inom sjukvården 
som har det huvudsakliga uppdraget att identifiera smärta hos patienter och rapportera det till 
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ansvarig läkare. Då smärta är en personligt upplevd förnimmelse och upplevs olika för alla 
individer oavsett kön eller ålder finns det ett antal hjälpmedel för sjuksköterskan i form av 
smärtskattningsinstrument. Genom observationer och med hjälp av smärtskattningsinstrument 
skall sjuksköterskan kunna identifiera smärta och dess karaktär hos sina patienter. Dock visar 
forskning att sjuksköterskor inom somatisk vård generellt undviker att använda sig utav 
smärtskattningsinstrument. Det är därför viktigt att öka sjuksköterskors kunskap kring 
smärtskattning med hjälp av skalor. Detta för att patienter skall få en så adekvat bedömning 
som möjligt och därmed också få en lämplig smärtlindring av sin smärta. 

 
SYFTE 
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av faktorer som kan påverka 
användning av smärtskattningsskalor vid akut smärta hos patienter på sjukhus. 

  



7 

METOD 

Design 
Polit och Beck (2017) förklarar en litteraturstudie som ett sätt att samla in relevant data om ett 
specifikt ämne, för att sedan systematiskt sortera information från artiklar som redan är 
kvalitetsgranskade/peer reviewed till en ny studie. En litteraturstudie valdes med kvalitativa 
och kvantitativa artiklar då båda kunde svara på studiens syfte samt bidrog med ett större 
underlag för resultatet. Studien är utformad utifrån en niostegsmodell som Polit och Beck 
(2017) beskrivit, se figur 1. De förklarar vidare att en kvalitativ ansats vanligtvis görs genom 
intervjuer som grundar sig på deltagarnas subjektiva upplevelser och en kvantitativ ansats 
bygger på en statistisk process för att mäta det valda ämnet (ibid). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Polit och Becks niostegsmodell. Den är fritt översatt och modifierad. 

 

 

 

 

Steg 2. Planera 
sökningen, utse 
databaser, sökord och 
begrepp till 
litteraturstudien. 

Steg 1. Formulera 
syfte och 
frågeställning. 

Steg 3. Utför 
sökningen i valda 
databaser. 

Steg 6. Sammanfatta 
de valda artiklarna. 

Steg 5. Läs de valda 
artiklarna. 

Steg 4. Välj artiklar 
som svarar till syftet. 

Steg 7. Kritiskt 
granska artiklarna. 

Steg 8. Analysera och 
sammanställ fakta från 
artiklarna. 

Steg 9. Sammanställ 
och summera 
resultatet. 
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Urval 
Urvalet i litteraturstudien bestod utav vetenskapliga originalartiklar med kvalitativ eller 
kvantitativ metod relaterade till studiens syfte (steg 1). De kvalitativa artiklarna var 
semistrukturerade intervjuer eller observationsstudier och de kvantitativa studierna var 
baserade på frågeformulär. 
Inklusionskriterier var: artiklar med fokus på akut smärta, somatisk vård på sjukhus med 
studiedeltagare över 18 år samt artiklar med smärtskattning. 
Exklusionskriterier för litteraturstudien var: artiklar med fokus på kronisk smärta, annan 
vårdpersonal än sjuksköterskor och artiklar med studiedeltagare yngre än 17 år. 
Sökbegränsningar för litteraturstudien var vetenskapliga originalartiklar relaterade till 
studiens syfte. Artiklar publicerade utifrån kvalitativ eller kvantitativ metod mellan 2010–
2020 med abstract och genomgått peer reviewed eller annan etisk prövning. Artiklarna var 
skrivna på antingen engelska eller svenska. 
 

Datainsamling 
Artiklar söktes via EBSCOhost Web sökverktyg där databaserna Cumulative Index to Nursing 
and Allied Health Literature (Cinahl) och Medical Literature On-Line (Medline) valdes ut 
och genomfördes utefter sökorden i tabell 1. Polit och Beck (2017) beskriver cinahl och 
medline som databaser med fokus på omvårdnad. De engelska sökorden är framsökta genom 
Medical Subject Headings (Svensk MeSH). Polit och Beck (2017) förklarar svensk MeSH 
som ett stöd och hjälpmedel för att finna engelska sökord vilka skall vara relevanta för att 
skapa ett underlag av artiklar för omvårdnadsstudier. Cinahl Subject Headings användes 
också för att söka fram relevanta kombinationer av sökord vilka bidrog till en mer preciserad 
sökning (steg 2 och 3). NU är en avgränsning som uppstår vid val av nursing i Cinahl Subjekt 
Headings och MM är en avgränsning som tillkommer när man använder Cinahl Subjekt 
Headings och gör sökordet till ett Major Concept. 

Initialt lästes artiklarnas titlar för att identifiera relevansen i förhållande till inklusions-och 
exklusionskriterierna samt syfte (steg 4). De artiklar vars titlar överensstämde med kriterierna 
lästes abstract samt resultat. Ansågs artikeln relevant lästes hela artikeln (steg 5). En relevant 
artikel för denna studie syftade på att besvara sjuksköterskors erfarenheter kring 
smärtskattningsskalor. En sökmatris skapades, se tabell 1, i vilken sökningens sökord 
applicerades med antal träffar, lästa titlar, abstract, mängden lästa artiklar och slutligen antal 
valda artiklar vilka beskrevs genom forskarnas namn och årtal för artikeln (steg 6). De 
kvalitativa artiklarna var semistrukturerade intervjuer eller observationsstudier där forskarna 
frågade deltagarna om varför de gjorde som de gjorde efteråt. Tre artiklar var kvantitativa 
studier och baserades på frågeformulär. 

Artiklarna med kvalitativ design granskades utifrån kvalitetsmallen “Bedömning av studier 
med kvalitativ metodik” från (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU], 
2017). Då denna kvalitetsmall saknade poängsystem för att kunna bedöma kvalitetsnivån i 
form av hög, medel eller låg modifierades kvalitetsmallen med ett poängsystem, se Bilaga 1. 
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Artiklarna med kvantitativ design granskades genom mallen “QUALITY ASSESSMENT 
TOOL FOR QUANTITATIVE STUDIES” (Effective Public Health Practise Project 
[EPHPP], 1998). De kvantitativa artiklarna blev kvalitetsbestämda följande: Hög kvalitet 
innebar att inte någon del av artikeln fick anses som svag. För medel fick en del vara svag och 
för låg två eller fler delar vara svaga, se Bilaga 2 (steg 7). 
 

Tabell 1. Sökmatris 
Databas/ 
Datum 

Sökord Antal 
träffar 

Antal 
lästa 
titlar 

Antal 
lästa 
abstract 

Antal lästa 
Artiklar 

Antal 
använda 
artiklar  

Cinahl 
l21/1   

Nursing AND pain assessment 
tools AND acute pain 

7 7 7 1 1 

Cinahl 
21/1 

Pain assessment AND nurses AND 
emergency service 

36 36 13 6 2 

Cinahl 
22/1 

Pain scale AND acute pain AND 
nursing 

35 26 7 2 2 

Medline 
29/1   

(MM "pain measurement/NU") 
AND nurses AND emergency 
service 

4 4 3 1 1 

Cinahl 
24/1  

(MM "nurse attitudes") 
AND 
(MM "pain measurement") 

36 13 13 10 4 

Cinahl 
3/2 

Nurses AND pain scale AND NRS 16 16 3 2 1 

Medline 
3/2 

Pain assessment AND nurse and 
barriers NOT infants not children 
NOT pediatric 

79 79 37 18 1 

 

Dataanalys 
Vid en första enskild genomläsning av artiklarna eftersöktes sjuksköterskans erfarenheter 
gentemot smärtskattning. Där identifierades tre återkommande teman vilka var: utbildning, 
organisation samt bemötande. En färgmarkering utfördes för att identifiera meningsbärande 
enheter inom dessa tre teman. De färgkodade delarna översattes och analyserades (steg 8). 
Exempel på meningsbärande enheter och dess kategorisering kan ses i tabell 2. Därefter 
bearbetades texten genom att hitta likheter och skillnader som skapade ett underlag till 
resultatet. De meningsbärande enheterna formade studiens tre huvudkategorier och utifrån 
dessa bearbetades texten ytterligare. De delar som hade en samhörighet bildade åtta 
subkategorier, vilka formade studiens resultat, se tabell 3 (steg 9).  
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Polit och Beck (2017) beskriver att en analys av artiklar till en litteraturstudie utgår från att 
dela upp artiklarnas resultat till mindre och mer lätthanterliga stycken. Inom dessa stycken 
skall likheter och skillnader identifieras vilka kan besvara det kommande syftet. Det som Polit 
och Beck (2017) beskriver som stycken benämns som meningsbärande enheter i denna studie. 
Både de kvalitativa och kvantitativa artiklarna analyserades utifrån denna metod. 
 
Tabell 2. Analysförfarande för studiens resultat med utgångspunkt i exempel av 
meningsbärande enheter. 

 
Meningsbärande enheter 

 
Kondenserade 
meningsbärande 
enheter  
      

 
Huvudkategorier 

 
Subkategorier 

The lack of education was perceived 
as one reason why healthcare 
professionals choose not to use pain 
scales. 

  
Bristande kunskap  

 
Utbildning 

 
Kunskapens betydelse 

för 
smärtskattningsskalor 

It was perceived that management 
and local guidelines affected 
performance of pain screenings. 
Directions and encouragement from 
the management were expressed as 
stimulating factors. The importance 
of creating simple routines for 
screening was emphasized as 
implementation of new routines was 
expressed as resource demanding. 

 
 
  

Ledning och rutiner 
har inverkan på 
smärtskattningar
  

  
 

Organisation 

 
  

 
Rutiner för 

smärtskattning 
 

Ledningens roll vid 
smärtskattning  

When patients were suspected of not 
communicating pain, healthcare 
professionals tried to get to 
know the patient and inform them 
about the importance of reporting 
their pain. 

 
Kommunikation bidrar 
till att sjuksköterskor 
och patienter förstår 

varandra 

 
Bemötande  

  
Kommunikationens 

betydelse för 
smärtskattning  

 

Etiska aspekter 
World Medical Association (WMA, 2018) nämner att forskning som blir utförda på 
människor skall genomgå etiska prövningar. Den etiska kod som belyser detta är 
Helsingforsdeklarationen som uppkom år 1964 och la grunden för dagens forskning. Polit och 
Beck (2017) förklarar att forskare som utfört en litteraturstudie skall ha förhållit sig etiskt 
försvarbart till den tidigare data som fanns i de utvalda artiklarna och tolkningen av data. Polit 
och Beck (2017) tydliggör att forskare till litteraturstudier bör ha skyddat sig mot avsiktliga 
eller oavsiktliga plagiat, snedvridningar och feltolkningar, vilket noggrant har beaktats i 
föreliggande studie. Författarna försökte även minska risken för plagiering genom tydlig och 
korrekt referenshantering. Polit och Beck (2017) beskriver även en aktiv mörkning av tidigare 
forskning, som motsäger resultatet eller att inte forskare har behandlat sin förförståelse till 
ämnet som en anledning för missvisande forskning, vilket inte heller skulle vara etiskt 
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försvarbart. Därav har författarna tagit med alla artiklar som kunnat svara på syftet. Artiklarna 
i studien har genomgått etiska prövningar och var godkända av antingen granskningsnämnd, 
etiska kommittér eller i form av att de var peer reviewed. Därav anser författarna att artiklarna 
i studien har uppnått tillräcklig etisk prövning. Polit och Beck (2017) förklarar att artiklar som 
genomgått peer review är artiklar med god kvalitet och är etiskt godkända där sakkunniga 
forskare granskat de vetenskapliga artiklarna på ett objektivt sätt. Då författarna aktivt försökt 
skydda sig mot ovanstående faktorer anses arbetet som tillförlitligt och liten risk för att 
förvanskning skett. 

RESULTATREDOVISNING 
 

Resultatet bygger på tolv vetenskapliga artiklar, varav nio av artiklarna är kvalitativa och tre 
kvantitativa. Likheter och skillnader identifierades vid färgmarkeringen och bildade tre 
huvudkategorier och åtta subkategorier, se tabell 3 samt temamatris/Bilaga 3. Artiklarna som 
ingår i resultatet och dess kvalitetsnivåer är presenterade i Bilaga 2 och har erhållit höga och 
medelhöga kvalitetsnivåer. 

Tabell 3. Huvudkategorier och subkategorier för studiens resultat. 
Huvudkategorier Subkategorier  

 
Utbildning  

Kunskapens betydelse för smärtskattning 
utifrån skalor 

Arbetserfarenhet 
Observation av patienten för att 

identifiera smärta 

 
Organisation  

Bristande tid för smärtskattning 
Rutiner för smärtsmärtskattning 

Ledningen roll vid smärtskattning  

 
Bemötande  

Okunskap och attityder till 
smärtskattning 

Kommunikationens betydelse för 
smärtskattning  

 

Utbildning 
Val av smärtskattningsmetod för en sjuksköterska varierar. Vissa sjuksköterskor bedömer 
smärtan utifrån observation och andra genom att använda sig utav smärtskattningsskalor. 
Valet av metod har sin grund i sjuksköterskans utbildning, där deras kunskapsnivå om olika 
smärtskattningsskalor har en avgörande faktor (Gorawara-Bhat, Wong, Dale & Hogan, 2017; 
Kahsay & Pitkäjärvi, 2019; Subramanian, Allcock, James & Lathlean, 2012; Wikström, 
Eriksson, Årestedt, Fridlund & Broström, 2014).   
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Kunskapens betydelse för smärtskattning utifrån skalor  
Sjuksköterskor anser att deras kunskap om smärtskattningsskalor är en nyckelfaktor till att 
använda smärtskattningsskalor eller inte. Flera sjuksköterskor anser att de inte besitter 
tillräcklig kunskap för att kunna bedöma patienters smärta utifrån skalor (Gorawara-Bhat et 
al., 2017; Kahsay & Pitkäjärvi, 2019; Subramanian et al., 2012; Wikström et al., 2014). 
Kunskapsbristen är relaterad till bristande utbildning i både grundutbildningen till 
sjuksköterska och i den kompetensökande utbildningen på arbetsplatser (Deldar, Froutan & 
Ebadi, 2018; Kahsay & Pitkäjärvi, 2019; Kizza & Muliira, 2015; van der Wulp et al., 2011). 
Åttio procent av sjuksköterskorna i en studie anser att de inte fått någon adekvat träning 
och/eller utbildning i smärtskattning utifrån skalor. Sjuksköterskorna i studien menade att de 
inte är bekanta med skalorna och inte fått en chans att lära sig hur de skall användas, vilket då 
försvårar det patientnära arbetet vid identifiering av smärtan (Kahsay & Pitkäjärvi, 2019). 
Sjuksköterskorna anser att möjligheter till att öva eller träna och bygga på sin erfarenhet av 
smärtskattningsskalor skulle bidra till att de skulle ha lättare för att använda sig av dem i sitt 
dagliga arbete (Deldar et al., 2018; Kahsay & Pitkäjärvi, 2019; Kizza & Muliira, 2015; van 
der Wulp et al., 2011). Sjuksköterskor anser också att de som besitter kunskap om 
smärtskattningsskalor har lättare för att använda dem, då de kan förklara skalorna och dess 
funktion för patienten och genom dessa förklaringar får de patienten motiverad till att 
smärtskatta utefter den specifika skalan. Sjuksköterskorna menar också att en annan orsak till 
att inte använda sig utav smärtskattningsskalor är att de bedömer en risk för att omedvetet 
använda sina egna värderingar vid smärtskattning utefter skalor (Wikström et al., 2014). Trots 
detta understryker närmare tre fjärdedelar av sjuksköterskorna att smärtskattning utifrån 
smärtskattningsskalor är att föredra (Coker et al., 2010).  
 
Andra anledningar till att sjuksköterskor inte smärtskattar sina patienter utefter skalor, eller 
generellt sätt inte smärtskattar alls, handlar om oförståelse för patienters smärta. 
Kunskapsluckor hos sjuksköterskor kan få som följd att de tror att patienter som blir 
distraherade från sin smärta inte alls har någon smärta (Kahsay & Pitkäjärvi, 2019). En annan 
kunskapslucka hos sjuksköterskor var att de inte tror att patienter som är sövda eller får 
lugnande läkemedel kan lida av smärta. Denna kunskapsbrist resulterar i att sjuksköterskorna 
anser att smärtan i denna patientgrupp inte behöver identifieras utefter skalor då de betraktar 
att den helt enkelt inte existerar i det fallet. Dessa sjuksköterskor har inte heller någon tro på 
att smärtskattningsskalor fungerar utan anser att deras egna förmåga till att smärtskatta är det 
bästa och rätta sättet (Deldar et al., 2018). 
 
Arbetserfarenhet 
Det finns skillnader i sjuksköterskors arbetserfarenhet och val av smärtskattingsmetod. 
Sjuksköterskor med längre arbetserfarenhet har större benägenhet att hitta en egen strategi för 
smärtskattning. Detta är strategier som till exempel att kombinera smärtskattningsskalor, 
förlita sig helt på tidigare erfarenheter eller enbart fråga verbalt om smärtan (Fry, Chenoweth 
& Arendts, 2016; Wikström et al., 2014; Wikström, Eriksson, Fridlund, Årestedt & Broström, 
2016). Det finns också ett samband mellan antal år som sjuksköterska och risken att 
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underskatta patienters smärta, då risken för att underskatta smärta ökar med tio procent var 
femte år en sjuksköterska arbetat inom vården. Sjuksköterskor med bättre självförtroende 
angående smärtskattning, skattar smärtan korrekt i högre utsträckning än de sjuksköterskor 
med lågt självförtroende (Shugarman et al., 2010). Det finns en stor skillnad på erfarna och 
nyutexaminerade sjuksköterskor beträffande smärtskattning. Nyutexaminerade sjuksköterskor 
tenderar till att koncentrera sig mer på att få till rätt dos av smärtstillande läkemedel, än på att 
bedöma smärtans intensitet (Deldar et al., 2018). Sjuksköterskor anser att det är svårt att 
bedöma intensiteten i smärtan hos patienter utefter skalor och väljer därför att smärtskatta 
utifrån sina erfarenheter och klinisk kunskap (Fry et al., 2016). 
 
Observation av patienten för att identifiera smärta  
Observation av patienten är den form av smärtskattning som närmare hälften av alla 
sjuksköterskor använder sig av för att bedöma smärta hos sina patienter, i de fall de inte väljer 
att smärtskatta utefter smärtskattningsskalor på grund av sin bristande utbildning (Kahsay & 
Pitkäjärvi, 2019). Observationen utgår från granskande av vitalparametrar såsom blodtryck, 
puls och framförallt andningsfrekvens (Fry et al., 2016; Gorawara-Bhat et al., 2017; Kahsay 
& Pitkäjärvi, 2019; van der Wulp et al., 2011; Wikström et al., 2016). Sjuksköterskor 
uttrycker också att de ser på patienten som en helhet då de identifierar smärta vid 
omvårdnadsåtgärder. Det kan vara att uppmärksamma förändringar i patientens ansikte så 
som grimaser och blekhet. Det kan även vara att notera förändring i patientens beteende, där 
sjuksköterskor tittar på patientens rörelse, matintag eller lyssnar efter verbala smärtuttryck 
som till exempel att patienten aktivt säger att denne har ont eller att denne använder sig av 
ofrivilliga ljud eller stön till exempel vid mobilisering. Sjuksköterskor uppfattar också smärta 
hos patienter genom patienters orolighet (Fry et al., 2016; Gorawara-Bhat et al., 2017; 
Subramanian et al., 2012; van der Wulp et al., 2011; Wikström et al., 2016). 
 
När det gäller smärtskattning hos äldre eller kognitivt nedsatta personer anser sjuksköterskor 
att det är svårt att lokalisera och identifiera smärta (Manias, 2012). De anser även att de 
traditionella skalorna ytterligare försvårar smärtskattningar, då merparten av dessa individer 
inte förstår hur smärtskattningsskalor fungerar och kan därmed inte ge någon tydlig respons 
på hur deras smärta upplevs. Sjuksköterskor förklarar att denna patientgrupp även har en 
förmåga att försöka gömma sin smärta då de inte vill vara till besvär för sjuksköterskan. Detta 
är anledningar till att sjuksköterskor aktivt väljer att inte smärtskatta dessa patienter utifrån 
smärtskattningsskalor (Fry et al., 2016; Gorawara-Bhat et al., 2017). Tillfällen där 
sjuksköterskan anser att smärtskattningsskalor fungerar som ett stöd vid smärtskattning är vid 
patienter som inte orkar tala om sin smärta relaterat till trötthet efter sederande medicinering 
eller patienter som känner rädsla för smärtlindringen (Wikström et al., 2014). 
 

Organisation 
Organisationen där sjuksköterskan arbetar har en inverkan på dennes val av 
smärtskattningsmetod. Bristande tid för smärtskattning kan vara en variabel som avgör hur 
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patienten utrycker sin smärta för sjuksköterskan (Wikström et al., 2016). Sjuksköterskans 
rutiner är en annan variabel som har en inverkan på valet av metod. Även de direktiv som 
ledningen förmedlar har en avgörande roll för valet av metod (Kizza & Muliira, 2015; 
Subramanian et al., 2012; Wikström et al., 2014).   

Bristande tid för smärtskattning  
Tidsbrist är en konsekvens av sjuksköterskors arbetsbörda och är något som de kämpar med 
dagligen. Det märks då sjuksköterskor missar att smärtskatta när de har mycket att göra. 
Tidsbristen gör att patienten inte kan göra sig tillräckligt förstådd för att sjuksköterskan ska 
kunna göra en bra smärtbedömning och risken för att bli missförstådd ökar, vilket därmed 
bidrar till att patienten bibehåller smärtan för sig själv under längre tid än nödvändigt (Deldar 
et al., 2018; Kizza & Muliira, 2015; Shugarman et al., 2010; van der Wulp et al., 2011; 
Wikström et al., 2016). När sjukhusens akutmottagningar är överfulla och arbetet är intensivt 
finns det inga bra riktlinjer för att skatta smärtan hos de akut sjuka patienterna. Det saknas 
även bra och lätthanterliga smärtskattningsinstrument som passar in i en stressig miljö som till 
exempel akuten (Kahsay & Pitkäjärvi, 2019). En akutmottagning är inte en kontrollerad miljö 
och personalen har därmed i förväg ingen vetskap om vilka patienter som kommer in till 
akuten, personalen har därför svårt att förbereda sig eller få en anamnes kring patienten. 
Dessutom är det svårt för sjuksköterskorna att återkomma till patienten för att smärtskatta 
dem igen då de ofta redan bytt avdelning eller åkt på undersökning. Sjuksköterskor önskar att 
det hade funnits ett datasystem som ger dem en påminnelse som gör dem uppmärksamma på 
att återkomma till en patient med smärta och smärtskatta denne igen (Gorawara-Bhat et al., 
2017). Även stress kan leda till att sjuksköterskan ställer ledande frågor och gör att patienten 
inte ger en korrekt beskrivning av sin smärta. En effekt av att de inte har en kontinuitet kring 
patienten gör att smärtskattningar blir begränsade eller ofullständiga, särskilt om patienten 
bara stannar en dag på avdelningen innan denne åker hem eller till en annan avdelning 
(Wikström et al., 2016). 

Rutiner för smärtskattning 
Det saknas lämpliga smärtskattningsinstrument för patienter med demenssjukdom då de har 
svårt att förstå och kunna uttrycka sig adekvat. Eftersom det saknas smärtskattningsinstrument 
för äldre och personer med demenssjukdom använder sig sjuksköterskan istället sig av sin 
kliniska blick och observationer för att bedöma smärtan, vilket resulterar i att det saknas 
tydlig skattning för resterande personal vid till exempel personalbyte eller överrapportering 
(Coker et al., 2010; Fry et al., 2016; van der Wulp et al., 2011). Det saknas icke verbala 
smärtskattningsinstrument i journalsystemet när sjuksköterskor dokumenterar och det finns 
inte heller bra riktlinjer och rutiner för hur smärtskattning för icke verbala patienter skall gå 
till (Deldar et al., 2018). Vidare visar Shugarman et al. (2010) att när sjuksköterskor inte 
dokumenterar vitalparametrar och smärta samtidigt i journalen gör det att smärtan missas eller 
kommer i skymundan. (Shugarman et al., 2010). 
 
Rutiner för smärtskattning kan medföra att sjuksköterskan inte finner uppgiften viktig och 
därmed glömmer bort smärtskattningen. Sen när patienten inte längre har smärta bör 
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uppgiften i så fall plockas bort. För att effektivisera sina arbetsuppgifter bör sjuksköterskan 
smärtskatta samtidigt som denne gör andra omvårdnadsuppgifter. Att ha bestämda tider för 
smärtskattning kan vara en omöjlig uppgift eftersom patienten till exempel kan behöva annan 
omvårdnad vid samma tid som sjuksköterskan är menad att utföra detta arbete på (Kizza & 
Muliira, 2015; Wikström et al., 2014). Sjuksköterskor upplever även, att dokumentera 
smärtan på ett papper istället för att dokumentera den i datorn är en mindre riskfaktor för att 
felbehandla smärtan, då sjuksköterskor inte frekvent går in i datorn och läser journalerna. 
Därför missas det ofta att dokumentera smärtan, eftersom det inte finns något bra 
journalsystem för att enbart dokumentera smärta och inte bara läkemedel. Även rutinerna 
brister när smärtskattning inte är en vanligt förekommande uppgift att dokumentera (Kizza & 
Muliira, 2015; Wikström et al., 2014). Sjuksköterskor anser att smärtskattningsskalor bör 
användas konsekvent och vara användarvänliga inom akutsjukvård och intensivvård. De 
nuvarande skalorna är bristande till dessa patientgrupper vilket bidrar till att sjuksköterskorna 
inte använder sig av skalorna (Subramanian et al., 2012). 
 
Ledningens roll vid smärtskattning 
Direktiv och uppmuntran från ledningen är tydliga faktorer som avgör om sjuksköterskan tar 
till sig nya riktlinjer som behövs för att få en rutin kring smärtskattning att fungera på 
avdelningen. Smärtskattning har inte alltid hög prioritering (Kizza & Muliira, 2015; 
Subramanian et al., 2012; Wikström et al., 2014). En utmaning för avdelningarna är att 
behålla erfarna och kunniga sjuksköterskor inom ämnet smärta, då de flesta vidareutbildar sig 
och går vidare i sin karriär (Deldar et al., 2018). Många sjukhus saknar smärtspecialist som 
kan ge råd till personalen, vilket är en förlust för patienter med smärta (Kizza & Muliira, 
2015). Sjuksköterskor bestämmer inte själva över smärtbehandlingen vilket resulterar i att de 
med avsikt rapporterar för hög eller för låg smärta till läkaren för att patienten skall få adekvat 
smärtlindring (Shugarman et al., 2010). 

Bemötande 
En sjuksköterskas bemötande har också en roll vid smärtskattning utefter skalor, där 
smärtskattningsskalor kan fungera som ett stöd vid kommunikation mellan patienter och 
sjuksköterskor som vid överrapporteringar mellan sjuksköterskor och annan vårdpersonal 
(Kizza & Muliira, 2015). Sjuksköterskors attityd till smärtskattning och deras okunskap till 
skalorna kan också inverka på hur bemötandet upplevs av patienten (van der Wulp et al., 
2011). 
 
Okunskap och attityder till smärtskattning 
I en stressig vårdmiljö finns sällan det fysiska utrymmet att prata ostört med patienten och 
sjuksköterskan begränsas med att ställa intima frågor angående smärtan och dess natur till 
patienten. Det är en stor risk att kränka patienten rent etiskt genom att prata öppet inför andra 
personer som befinner sig på sjukhuset för att det är ont om plats (Gorawara-Bhat et al., 2017; 
Kizza & Muliira, 2015). Vidare, nämner informanterna (sjuksköterskorna) i studien att de 
arbetar med ett stort antal läkare som inte vågar ge smärtlindring till äldre patienter för risken 
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av att patienterna skulle bli beroende av läkemedlen. Detta är ett bekymmer för 
sjuksköterskan som därmed inte vill smärtskatta patienterna, för att inte behöva argumentera 
med patienten i onödan på grund av att inte läkarna vill skriva ut smärtstillande läkemedel. 
Sjuksköterskor möter även ett annat dilemma där patienten inte vill ta det förskrivna 
läkemedlet på grund av att de är rädda för att bli beroende eller att de inte är värda 
smärtlindring. Det finns även de sjuksköterskor som anser att patienten ändå kommer dö inom 
kort och de därmed inte behöver engagera sig i att smärtskatta patienten (Coker et al., 2010). 
Flertalet sjuksköterskor ansåg att patienter som kom in på akuten och hade tagit smärtlindring 
innan de kom dit, inte behövdes smärtskattas då det gav felvärde på patientens smärta. Vissa 
svarade att patienter som hade haft värk i mer än fem dagar inte heller behövdes smärtskattas, 
och inte heller de patienter som påvisade ett lugn när de bad om smärtlindring (van der Wulp 
et al., 2011). 
 
Det upplevs som att sjuksköterskors och patienters syn på smärta varierar. Då smärta är 
subjektivt upplevt anser sjuksköterskor att patienter som får frågan om att bedöma sin smärta 
ofta överskattar smärtans intensitet. Patienter kan säga att de har en intensiv smärta men se 
helt opåverkade ut och andra säger att de inte har någon smärta men ser påverkad ut 
(Gorawara-Bhat et al., 2017; Wikström et al., 2016).  
I en studie beskrev sjuksköterskor att äldre har inte klagat tidigare i sitt liv över smärta och 
kommer inte klaga på det i äldre dagar heller. Därav smärtskattar inte sjuksköterskor äldre 
utifrån skalor, då de ändå kommer neka smärtan (Gorawara- Bhat et al., 2017). Sjuksköterskor 
känner sig osäkra vid smärtskattning av patienter som skiftar i sin smärta vid olika tillfällen 
för smärtskattning (Wikström et al., 2016). Sjuksköterskor väljer i vissa fall att smärtskatta 
patienter själva utan att fråga patienten med risk för att patienten överdriver sin smärta, enligt 
sjuksköterskan (van der Wulp et al., 2011). 

Kommunikationens betydelse för smärtskattning 
Sjuksköterskor anser att det lättaste sättet att identifiera smärta hos patienter är genom att 
muntligt fråga om smärtan (Wikström et al., 2016). Sjuksköterskor anser att det bara är 
patienten själv som kan har en åsikt om hur smärtan upplevs och därav anser de att det är 
svårt att förstå och skatta smärtan (Gorawara-Bhat et al., 2017; van der Wulp et al., 2011). 
Men smärtskattningsskalor kan fungera som ett stöd vid kommunikationen mellan patienter 
och sjuksköterskor eller vid överrapportering mellan sjuksköterskor och annan vårdpersonal 
(Kizza & Muliira, 2015). Språkbarriärer mellan sjuksköterska och patient är en anledning till 
att smärtskattning försvåras då det finns en ökad risk för missförstånd som kan bidra till att 
smärtan bli felbedömd. Sjuksköterskor väljer i dessa fall oftare andra metoder för sin 
smärtskattning (Coker et al., 2010; Wikström et al., 2016). Andra tillfällen där 
kommunikationen har inverkan på smärtskattningar är när patienter enbart förklarar att de har 
smärta till en läkare och inte till sjuksköterskan, samt hos de patienter som inte vill prata om 
sin smärta. I dessa fall försöker sjuksköterskor få en personlig kontakt med patienterna och 
genom den kunna förmedla vikten av att sjuksköterskan får adekvat information om 
patientens smärtsituation (Coker et al., 2010; Wikström et al., 2016). Sjuksköterskor menar 
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också att patienter inte förhåller sig till skalorna vid smärtskattningar, då patienter kan säga att 
deras smärta ligger på 30 i en skala mellan 0–10 (Coker et al., 2010). 
 
Sjuksköterskor, som kommer i kontakt med patienter med kognitiv svikt och som inte kan 
kommunicera adekvat, ändrar sitt sätt att tala till patienter med att ställa enklare frågor med ja 
och nej svar för att göra det lättare för patienten att förstå sjuksköterskan. De som gjorde så 
beskrev samtidigt att detta inte gav ett tillförlitligt svar (Fry et al., 2016). Patienter med syn- 
och hörselnedsättningar är ytterligare en grupp där brister kring kommunikation gällande 
smärtskattning uppstår (Coker et al., 2010). 

DISKUSSION 
 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av faktorer som kan påverka 
deras användning av smärtskattningsskalor vid akut smärta hos patienter på sjukhus. 
Resultatet visar att sjuksköterskors erfarenheter kring smärtskattningsskalor grundar sig i att 
de har för lite kunskap om dess användande och det kan bidra till formandet av en attityd som 
hindrar dem från att använda skalor för smärtskattning. De anser även att tiden inte finns till 
för att använda sådana skattningar, samt att det är lättare att utföra smärtskattningar genom 
egna framtagna metoder. Organisatoriska aspekter som förekomsten av smärtskattningsskalor 
och avdelningarnas uppbyggnad är också variabler som påverkar attityden. Även 
kommunikationens betydelse har framkommit i föreliggande studie, på så sätt att vid risk för 
kommunikationsbrist har vissa sjuksköterskor undvikit smärtskatta utifrån skalor och helt gått 
på sina egna erfarenheter. 
 

Metoddiskussion 

Utifrån studiens syfte ansåg författarna att en allmän litteraturstudie var passande. De 
kvalitativa och kvantitativa artiklarna bidrog till ett större underlag och en större mängd data 
som svarade an på syftet. Polit och Beck (2017) anser att en allmän litteraturöversikt kan 
användas för att få en djupare förståelse för en specifik forskningsfråga eller ett 
ämnesområde.  
 
En styrka var författarnas genuina intresse för studiens syfte, vilket tolkades som positivt och 
var en anledning för en djupare undersökning av ämnet. Intresset kan även varit en nackdel 
och bidragit till bias, då författarna omedvetet kan ha påverkat urvalet och resultatet på grund 
av egna tidigare erfarenheter. Därav har tidigare uppfattningar och kunskaper tagits i 
beaktning vid utförandet av studien samt använt artiklar som genomgått peer reviewed. Detta 
är något som Polit och Beck (2017) beskriver, att forskarens egna åsikter gentemot det 
undersökande ämnet inte får framkomma i en studie. 
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Författarna hade ett öppet klimat som gav givande diskussioner vilka tog studien framåt. 
Samtliga delar av studien utfördes gemensamt, vilket bidrog till att båda kunde stå bakom 
arbetets alla delar och stärker därmed föreliggande studies trovärdighet. Ytterligare styrkor 
med studien var att trovärdigheten och giltigheten i de valda artiklarna kontrollerades genom 
en noggrann granskning utifrån granskningsmallar. Även författarnas goda kunskap om dessa 
granskningsmallar var en styrka för studien. Dock saknade den kvalitativa granskningsmallen 
en standardisering för vad som klassas som hög, medel eller låg nivå och bidrog till att 
författarna själva fick avgöra dessa olika kvalitetsnivåer. Då artiklarna i föreliggande studie 
klassificerats med hög eller medel kvalitet anser författarna dessa som trovärdiga och som en 
ytterligare styrka för studien. Kvalitetsgranskningen genomfördes initialt individuellt och 
sedan gemensamt. Wallengren och Henricson (2012) styrker att i de fall då samtliga författare 
har deltagit vid kvalitetsgranskning förstärks trovärdigheten, validiteten och reliabiliteten. 
Föreliggande studie hade som avseende att belysa sjuksköterskors erfarenhet av faktorer som 
kan påverka deras användning av smärtskattningsskalor. Det resultat som studien visar svarar 
på syftet och anses därav ha en hög validitet. Polit och Beck (2017) belyser att en kvalitativ 
artikels validitet, giltighet eller trovärdighet skall påvisa att det valda ämnet har blivit 
undersökt och granskats samt att det har besvarat studiens syfte. De menar också att i en 
kvantitativ artikel skall reliabiliteten och validiteten visa på detta. 
 
Båda författarna har svenska som modersmål, vilket kan varit en annan faktor som påverkat 
trovärdigheten då det kan ha funnits risk för missförstånd vid översättandet från engelska till 
svenska. För att minska felöversättningar och misstolkningar har ett svensk-engelskt lexikon 
använts vid ord där missförstånd lätt kunnat ha uppstått. Polit och Beck (2017) menar att 
forskare som inte är flerspråkiga bör vara extra försiktiga vid val av artiklar skrivna på ett 
annat språk än modersmålet och ha ett överseende för att misstolkningar kan uppstå.  
Tidsspannet mellan 2010–2020 innebar att studien blev uppbyggd på nya artiklar vilka 
bidragit till ökad trovärdighet. Då examensarbetet utgick ifrån ett omvårdnadsperspektiv 
ansågs databaserna Cinahl och Medline som adekvata vilket styrks av Polit och Beck (2017) 
då de menar att dessa databaser har fokus på omvårdnadsartiklar. 
 
Genom en tydligare struktur vid framtagandet av artiklar som till exempel användning av 
funktioner som trunkering samt avgränsning i form av booleska termer som NOT children 
eller NOT infants mycket tidigare i arbetet hade bidragit till mindre lästa titlar, vilka innehöll 
ord som ingick i studiens exklusionskriterier. Genom uteslutande av dessa termer skulle 
eventuellt mer tid funnits för att söka fram fler artiklar med hjälp av andra sökord. 
Polit och Beck (2017) förklarar att forskare skall ha god kunskap om vetenskapliga databasers 
funktioner för att kunna utnyttja dem på ett optimalt sätt. Att missa funktioner som trunkering 
eller booleska termer bidrar till ett bortfall av artiklar i sökningen och genom det ett stort 
mörkertal av artiklar till resultatet, vilket kan ha bidragit till en ofullständig eller missvisande 
forskning.  
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Annat som skulle kunna ha utförts annorlunda skulle vara tydligare avgränsningar vad gäller 
vilka länder eller kontinenter artiklarna var framtagna från. Artiklarna för studien var 
framforskade över hela jordklotet, vilket kan ha bidragit till att synen på smärtskattning har 
varit olika beroende på var forskningen blivit utförd. Polit och Beck (2017) menar dock att 
forskare till en litteraturstudie inte skall undanhålla information som säger mot den andra då 
detta skulle bidra till en missvisande forskning, vilket inte anses etiskt korrekt. Skillnader i de 
länder studierna var utformad i kan även haft positiva aspekter då dessa bidragit till en global 
syn på sjuksköterskans erfarenheter kring smärtskattning. Detta har gynnat studien i form av 
att den fått en högre överförbarhet. Dessutom är de inkluderade artiklarna i studien från olika 
avdelningar på sjukhus som till exempel akutmottagningar, geriatriska avdelningar och 
intensivvårdsavdelningar vilket medfört att en stor del av den vård som bedrivs på sjukhus 
representeras. Sammantaget bedöms det att resultatet som redovisats i studien kan ha god 
överförbarhet till vård på sjukhus i en mer generell mening. Även att föreliggande studie är 
baserad på både kvalitativa och kvantitativa artiklar och att de tre kvantitativa studierna består 
av ett stort urval, bidrar till att detta arbete håller hög generalisering. Polit och Beck (2017) 
beskriver att överförbarheten påverkas beroende på antal studiedeltagare. Genom ett större 
antal studiedeltagare ökar sannolikheten för att liknande resultat kan återfinnas i en 
motsvarande studie. Polit och Beck (2017) beskriver generaliserbarhet som hur resultatet från 
vissa individer kan appliceras på andra individer i en annan kontext. 
Det bör även nämnas att dataanalysen utgick från färgmarkering vilket bidrog till att det var 
enklare att ta ut relevant text för resultatet. 
 
Polit och Beck (2017) beskriver att studier som utförs som antingen intervjustudie eller 
enkätundersökningar visar på ett resultat som blivit avgränsat och besvarar utifrån hur det ser 
ut på en specifik avdelning eller vid en viss tidpunkt. Enskilt skulle inte dessa metoder 
bidragit till den breda och övergripande forskning som den nuvarande studien har, utan hade 
istället varit fokuserad på det urvalets perspektiv. Därav valde studieförfattarna att utföra en 
litteraturstudie. Även tidsaspekten för examensarbetet var en variabel som hindrade utförandet 
av en egen intervjustudie eller enkätundersökning. Nackdelen med att ha en litteraturstudie 
som design i detta fall har varit att tidigare forskningen hade ett större fokus på behandlingen 
av smärta än identifieringen av smärta, vilket har varit syftet för denna studie. Författarna 
anser dock att de tolv artiklar som byggt upp resultatet har varit av god kvalitet och bidragit 
till en adekvat insamling och sammanställning av faktorer som påverkar sjuksköterskans 
erfarenheter till smärtskattning utefter skalor. 
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Resultatdiskussion 
En av de faktorer som framkommit i studiens resultat är kunskapens betydelse, där det visar 
sig att sjuksköterskor i en del fall har en låg kunskap gällande smärtskattning och 
smärtskattningsskalor. Detta stärks av Santos et al. (2019) då de menar att den bristande 
kunskapen har sin grund i sjuksköterskeutbildningen, där merparten av de studenter som var 
ett halvår ifrån sin examen fortfarande inte hade använt sig utav smärtskattningsskalor. Även 
Khatib och Razvi (2018) bekräftar bristen av vidareutbildningar på avdelningar, då det i deras 
studie visade sig att 70 procent av sjuksköterskorna inte hade fått någon vidareutbildning om 
smärtskattningsskalor på sin avdelning. McNamara, Harmon och Saunders (2012) och 
Phillips, Kuruvilla och Bailey (2019) styrker också föreliggande studies resultat gällande 
utbildning, då deras studier visar på att utbildning av smärtskattningsskalor positivt förändrar 
sjuksköterskors perspektiv och ökar deras förmåga till smärtskattning. McNamara et al (2012) 
framhåller också att utbildning och träning bör vara kontinuerlig för att sjuksköterskor skall 
fortsätta smärtskatta utefter skalor. Även Christie et al. (2018) styrker föreliggande studie då 
sjuksköterskorna i deras undersökning ansåg att de hade fått en bristande utbildning och att 
detta var en orsak till att de inte använde sig utav skalor vid sin smärtskattning. 

Föreliggande studie visar även på att sjuksköterskor upplever tidsbrist i relation till en hög 
arbetsbörda som faktorer som påverkar användningen av smärtskattningsskalor. En annan 
faktor som påverkar detta är brist på existerande och relevanta smärtskattningsskalor, vilket 
bekräftas av Christie et al. (2018) som också funnit dessa aspekter i sin studie. Lika så styrker 
Vuille, Foerster, Foucault och Hugli (2018) tiden som en variabel, vilken hindrar 
sjuksköterskor från att antingen smärtskatta patienter utifrån smärtskattningsskalor eller 
hindrar att en omvärdering av smärtan genomförs. Brunkert, Simon, Ruppen och Zúñiga 
(2020) motsäger föreliggande studies resultat och menar att tiden det tar att smärtskatta inte är 
en variabel för att sjuksköterskor inte smärtskattar utifrån skalor. 

Avdelningsrutiner och sjuksköterskors egna rutiner är ytterligare faktorer som framkommit i 
studien. Sjuksköterskor upplever att när en rutin görs utan något synligt behov, förlorar det sin 
effektivitet och därmed sin förmåga att få sjuksköterskor att fråga patienten om dennes 
smärta. Detta styrker Brunkert et al. (2020) som menar att det är själva rutinerna för 
smärtskattning som orsakar problematiken. Men om det finns rutiner på avdelningen bekräftar 
Purser, Warfield och Richardson (2014) att implementering av rutiner gällande 
smärtskattningsskalor ökar sjuksköterskors benägenhet till att använda skattning utefter 
skalor. Likaså bekräftar Phillips et al. (2019) att nya rutiner för smärtskattning ökar 
sjuksköterskors benägenhet att smärtskatta och detta framförallt hos de patienter som inte är 
kommunikativa verbalt.  

Kommunikationsbrist var en annan faktor som uppkom i litteraturstudien som försvårar 
smärtskattning. Det har visat sig att sjuksköterskor har olika syn på hur smärtskattningsskalor 
fungerar samt att sjuksköterskor och patienter har olika syn på smärtan. Bristen på 
kommunikation stöds av Vuille et al. (2018) som bekräftar detta genom att sjuksköterskor 
förklarar VAS-skalan olika för patienten. Vissa sjuksköterskor menar att tio poäng på denna 
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skala innebär den värsta smärta en patient någonsin har upplevt och andra förklarar tio poäng 
som den värsta tänkbara smärtan. Vuille et al. (2018) nämner att skillnaderna i dessa 
förklaringar påverkar både hur patienter beskriver sin smärta och hur sjuksköterskor uppfattar 
den beskrivna smärtan, något som kan leda till att felskattning uppstår. Martin, McBride, 
Wake, Van Buren och Dewar (2018) styrker kommunikationsbrister då patienten skattar sin 
smärta högre inför en läkare än inför en sjuksköterska. Detta påvisar att det finns olika sätt 
som patienten kommunicerar till vårdpersonalen och skapar därmed en felskattning. 
McNamara et al. (2012) styrker också att bristande kommunikation är en betydande faktor då 
de beskriver att sjuksköterskor och läkare smärtskattar sina patienter mycket lägre än vad 
patienten själv skulle ha skattat sin upplevda smärta. van Dijk et al. (2012) stödjer också 
föregående studies resultat och menar att sjuksköterskor inte uppfattar smärtskattningsskalor 
på samma sätt som vissa patienter gör, vilket kan vara en orsak till att missförstånd mellan 
vårdgivare och vårdtagare sker.  

Litteraturstudiens resultat kan också kopplas till personcentrerad vård, där resultatet visat på 
att uppmuntran och tydliga direktiv från sjukhusets ledning ökar sjuksköterskans attityd till 
användning av smärtskattningsskalor. Moore et al. (2017) styrker att dessa faktorer också ökar 
sjuksköterskors benägenhet till att arbeta utifrån personcentrerad vård. Som tidigare nämnts i 
diskussionen framkom det att sjuksköterskor har stor okunskap om smärtskattningsskalor och 
dess användande samt att de anser att tiden inte finns till. Även detta beskriver Moore et al. 
(2017) som faktorer med inverkan på sjuksköterskor sätt att arbeta personcentrerat. I 
föreliggande studie framkommer det också att sjuksköterskor anser att det är svårt att utföra 
den personcentrerade vården genom smärtskattning, då sjuksköterskor i vissa fall inte har 
förtroende för hur patienten uttrycker sin smärta eller dömer patienten utifrån egna 
uppfattningar av dennes smärta. Men studien visar även på att andra sjuksköterskor försöker 
skapa förtroende och kontakt med sina patienter och genom detta kunna arbeta 
personcentrerat vid sin smärtskattning. Haverfield et al. (2018) styrker detta och menar att 
patienter anser att sjuksköterskor skall lyssna på dem, inte döma vad de säger samt inge 
förtroende för att kunna arbeta personcentrerat. SSF (2016) förtydligar att den 
personcentrerade vården skall utgå från att sjuksköterskan belyser patientens egna resurser för 
att bidra till hälsa och att den skall utgå från patientens egen syn på sin hälsa. Sjuksköterskans 
erfarenheter ligger som grund för hur denne arbetar personcentrerat vid smärtskattning. 

SLUTSATSER 
 

Sjuksköterskors erfarenhet till smärtskattningsskalor grundar sig i dennes kunskap och i de 
rutiner som finns på avdelningarna. Även tid och möjligheter till kommunikation är faktorer 
som påverkar sjuksköterskans erfarenheter av smärtskattning. Det visar sig också att en 
sjuksköterska med längre arbetserfarenhet har större benägenhet att hitta sitt egna sätt att 
smärtskatta på. Möjligheter till vidareutbildning och mer lättillgängliga smärtskattningsskalor 
ökar både sjuksköterskans användning av skalor och dennes erfarenhet. Det har även visat sig 
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att sjuksköterskors erfarenhet till smärtskattningsskalor har en inverkan på deras sätt att arbeta 
personcentrerat då den personcentrerade vården skall utgå från patientens upplevelser. 

Fortsatt forskning 
Studien mynnar ut i att fortsatt forskning behövs inom sjuksköterskors smärtskattning. Detta 
kan vara forskning i form av nya skalor som fungerar för olika patientgrupper eller vid olika 
situationer i vården. Ny forskning kan behövas för att ta fram inlärningsmetoder för 
utbildning inom smärtskattning i såväl grundutbildningen till sjuksköterska som i den 
kompetenshöjande utbildningen på avdelningar. Även framtagande av nya arbetsrutiner samt 
strategier kan behövas för att sjuksköterskors erfarenheter av smärtskattning skall förändras. 

Implikationer 
Föreliggande studie visar på att sjukhusavdelningar behöver en mer strukturerad rutin vad 
gäller smärtskattning och en mer varierad form av smärtskattningsskalor. Sjukvårdspersonal 
behöver också få tillgång till kompetenssökande utbildningar för smärtskattning för att kunna 
applicera detta i sitt kliniska arbete. 
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