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SAMMANFATTNING

Syfte: Syftet med denna pilotstudie var att undersöka om anestesisjuksköterskans skattning av

postoperativ smärta skiljer sig fran patientens egenskattade VAS.

Bakgrund: Flertalet studier visar att sjuksköterskor underskattar patienters småirta och att VAS

inte används i tillräcklig utsträckning vid smärtskattning. Många erfarna sjuksköterskor tenderar

attlitamer på sin intuitiva kåinsla om patientens smärta än på vad patienten säger.

Metod: Ä.tta anestesisjuksköterskor på ett sjukhus i storstadsregionen fick genom ett

frågeformulåir skatta 44 patienters postoperativa smärta utifrån en beteenderelaterad skala och

fysiologiska parametrar. Detta värde jämftirdes med patientens egenskattade VAS/ÌIIRS.

Resultat: Anestesisjuksköterskomas beteendeskattning ståimde väl överens med patientens

egenskattade VAS. De anestesisjuksköterskor som arbetat länge beteendeskattade närmre

patientens VAS än de som arbetat kortare tid som anestesisjuksköterskor. De tre vanligaste

fysiologiska parametrar anestesisjuksköterskorna bedömde var ansiktsuttryck, kroppsrörelse och

tal.

Slutsats: Anestesisjuksköterskomas erfarenhet av att bedöma och behandla patienter som är

sövda eller sederade kan kanske förklara den högre samstämmigheten mellan deras och

patientens smärtskattning.
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ABSTRACT

Aim: The aim of this pilot study was to investigate if the pain assessment made by Swedish

nurse anesthetists differ from the patients' o\ryn assessed pain, using the visual analogical scale,

VAS.

Background: Several studies shows that nurses tend to underestimate postoperative pain and

that assessment tools seldom is used in pain assessment. Experienced nurses seem to rely more

on their own intuitive feeling about patients' pain experience rather than what the patient says.

Method: Eight nurse anesthetists in a Swedish hospital answered a questionnaire and made

behavior assessments of postoperative pain on 44 patients, using physiological parameters which

where compared with the patient's VASÂ\RS.

Results: Nurse anesthetists' pain assessment using physiological parameters where consistent

with the patients' VASÂ{RS. More experienced nurses assessed closer to the patient's

VAS/NIRS than the inexperienced did. The three most common physiological parameters used

where facial expression, bodily movements and sounds.

Conclusion: The nurse anesthetists' experience of observing patients during anesthesia and

sedation might explain the high correlation in pain assessment.

Keywords: Nurse Anesthetist,

Pain,

Pain Assessment,

Postoperative,

Visual Analogue Pain Scale
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1 INLEDNING

Trots framtagandet av nya effektiva läkemedel, ny teknik och praktiska riktlinjer fÌir

smärtbehandling och smärtskattning visar upprepade studier att sjuksköterskor ofta

felbedömer patienters småirtintensitet och effekt av given behandling. Patientema

riskerar ftirlängd vardtid och ökad risk ftir komplikationer, vilket väcker humanitära

och etiska frågor. Anestesisjuksköterskor har, genom sitt nära arbete med patienter

perioperativt, en nyckelroll i vårdteamet när det gäller att identifiera de många faktorer

som inverkar på smärtupplevelse och smtirtuttryck och att bedöma behovet av

smärtbehandling. Att bemöta och behandla patienters lidande och smärta åir en av de

största utmaningarna i sjuksköterskornas arbete. För god omvårdnad krävs att

sjuksköterskor kommunicerar med patienter om småirta så att den individuella

smärtupplevelsen kommer fram. Ett flertal smärtskattningsinstrument, till exempel

Visuell Analog Skala, VAS, har i upprepade studier validerats for detta ändamåI. På ett

sjukhus i en storstadsregion används ett smärtskattningsinstrument, den så kallade

SÖS-stickan, som innehåller visuell analog skala, numerisk- verbal skala och en

beteenderelaterad skala som används utifran patientens ftirmåga att medverka.

Författarnas nyfikenhet väcktes och syftet med denna pilotstudie var atl.taredapå om

den beteenderelaterade skalan kan anvåindas vid bedömning av postoperativ smärta i

det tidiga skedet och vilka fusiologiska parametrar anestesisjuksköterskor bedömer vid

smärtskattning. Tidigare studier som gjorts har handlat om allmänsjuksköterskors

bedömning av patientens smärta och hur deras skattning har varit lägre tin patientens

egen skattning, och intresset väcktes ftir om resultatet skulle se anorlunda ut om vi

studerade anestesisjuksköterskors småirtskattning.



2 BAKGRUND

2.1 lndividuell smäÉupplevelse

Akut postoperativ smärta skiljer sig från kronisk smärta och cancerrelaterad smärta

genom en mer affektiv komponent (Rawal, 1999;Layzell2008). Den nyopererade

patienten ktinner oro över operationsresultatet och åir rädd ftir att inte ñ tillräcklig

smärtbehandling. Oro och rädsla tenderar att öka smärtupplevelsen (a.a.). Bowers och

Barret (2009) beskriver smärta som ett fysiskt och psykiskt fenomen som påverkar den

enskilde genom psykologiska och emotionella faktorer. Det är inte möjligt att sätta den

enskilda patientens smärta i relation till någon annans, eftersom varje enskild upplevd

smärta är unik. Den psykiska dimensionen av smärta är högst personlig och kan vara

svår att verbalisera (a.a). Patientens sinnesstämning, humör, grad av oro eller

depression, ilska och möjlighet att se mening/forstå varffir det gör ont påverkar

smärtupplevelsen precis som de bemästringsstrategier som används (Turk & Okifuji,

1999). Detta fiirklarar att samma kirurgiska ingrepp ger olika smärtupplevelse och stor

variation i småirtbeteende. Småirlupplevelsen är en komplex process som pågår i olika

nivåer och påverkar fysiskt, psykosocialt och funktionellt. Upptäcks inte en organisk

patologisk orsak, brukar det vanligen fürutsättas ligga psykologiska faktorer bakom

(a.a).

2.2 Negativ effekt av obehandlad smärta

Okontrollerad smärta har negativa effekter på bland annat cirkulationen, respirationen

och endokrina processer, vilket ökar risken för komplikationer (Rawal, 1999;Layzell;

2008; Bowers &,Banett,2009; Rejeh, Ahmadi, Mohammadi, Anoosheh &

Kazemnejad,2008). Sömnen påverkas negativt och immunftirsvaret ftirsämras av det

stressvar som sätts igång i kroppen. Detta tillsammans med den katabola fas patienten

hamnar i gör att protein bryts ned och sårlZikningen ftirsämras. Den nyopererade blir

immobiliserad och muskulaturen forsvagas (Rawal, 1999).

Otillräcklig smärtbehandling ger kardiovaskulär påverkan med hypertension,

tackykardi, ökad perifer resistens och ökat syrgasbehov. En hjärtsjuk patient riskerar

nedsatt syresättning av hjärtmuskeln och smärtsam angina. Respirationen ffirsämras när

ftirmågan att djupandas minskar på grund av smärta och risken för atelektaser,

lunginflammation och hypoxi ökar. Den gastrointestinala processen ffirlångsammas och
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det finns ökad risk för urinretention (Rawal, 1999;Layzell,2008; Bowers & Barrett,

2009; Rejeh, Ahmadi, Mohammadi, Anoosheh & Kazemnejad,2008).

2.3 Anestesisjuksköterskans ansvar

I anestesisjuksköterskans ansvar ingar att pre- intra- och postoperativt övervaka,

observera, dokumentera samt ftilja upp patientens ventilation, cirkulation, anestesidjup

och temperatur. Anestesiologiska- samt patientens övriga ordinerade läkemedel

administreras och anestesisjuksköterskan observerar, dokumenterar och ñljer upp

effektema av dessa samt gör relevanta observationer av patientens allmänna tillstand

(Riksftireningen for anestesi och intensiwàrd & Svensk sjuksköterskeflorening

IANIVA & SSF],2008). Wanén Stomberg, Sjöström och Haljamäe (2001 a+b) skriver

att den svenska anestesisjuksköterskan har ett stort eget ansvar fr)r patientens sÊikerhet

och välmående intraoperativt. Framkommer tecken päatt anestesin är ytlig eller att

patienten har smärta måste åtgärder sättas in snabbt, innan situationen ft)rvärras.

Förutom att ftirstå monitorerade förändringar av till exempel blodtryck, puls och

andningsmönster måste anestesisjuksköterskan kunna tyda patientens kliniska tecken

som att pupillstorleken åindras, ögonen taras eller att huden blir blek och kladdig. Det

kan vara svårt, under anestesi, att skilja på om de fusiologiska ftir2indringarna beror på

småirta eller ffir ytlig anestesi, speciellt nåir olika preparat administreras ffire och under

operationen som påverkar sympatiska och adrenerga reaktioner på stressfull stimuli.

Ändrat andningsmönster, kardiovaskulära reaktioner, kladdig hud och tårade ögon

anses vanligen vara mer orsakade av smärta än ytlig anestesi. Salivation,

pupillftirändringar och muskultira rörelser htirleds dåiremot ofta till ytlig anestesi (a.a.).

Wanén Stomberg, Sjöström och Haljamae (2001a+b) skriver att patienter svarar

fysiologiskt olika på de analgetiska och anestetiska låikemedel som ges vid operation,

beroende på kroppens ftirmåga att ta upp och metabolisera låikemedel. Älder, kön och

kroppskonstitution påverkar. Hög preoperativ oro tycks till exempel öka behovet av

anestesimedel under operation. Hur patienten reagerar på anestesimedel kan ge en bild

av hur mycket eller lite analgetika som kommer att behövas ftir den postoperativa

smärtbehandlingen (Wanén Stomberg, Sjöström & Haljamäe,2003). Dessa variationer

framkommer under operationen och anestesisjuksköterskan har igenom detta en

ftiraning om hur den postoperativa småirtresponsen kommer att bli och kan planera och

ffirbereda ftir den postoperativa smärtbehandlingen (a.a.). Preoperativ bedömning av



patientema, psykologiskt stöd med fÌjrberedande samtal och adekvat preoperativ

information kan minska behovet av postoperativ analgetika och ge patienterna ett

positivare postoperativt förlopp. Även läkemedelsbehandling av smärta ftire

smärtsamma stimuli minskar stressvaret i kroppen (Rawal 1999;Layzell2008).

2.4 Hinder för smärtbehandling

Patientens möjlighet att få fram sin personliga smärtupplevelse till sjuksköterskan

påverkas av patientens egna tankar om smärta och sjuksköterskans intellektuella

forkunskap om smärta. Hur sjuksköterska och patient talar om smärta, vilken röst de

använder, betoningar, icke-verbala signaler och vilken miljö de befinner sig nämns

också vara underlättande faktorer eller hinder for småirtbehandling (Bowers &,Banet,

2009). Har sjuksköterskan en fÌireställning om att smärta är en naturlig del efter kirurgi

som inte leder till negativa konsekvenser påverkas småirtbehandlingen negativt

(Layzell,2008; Rejeh, Ahmadi, Mohammadi, Anoosheh & Kazemnejad,2008) liksom

uppfattningen om att smärtbehandling kan maskera eventuella komplikationer, att

patientema kan sluta andas av analgetika eller bli opiatberoende. Bowers och Barrett

(2009) skriver även att sjuksköterskan omedvetet kan distansera sig från den enskilde

patientens svåra sjukdom eller smärta på grund av tidigare erfarenheter av att varda

patienter i liknande situation (a.a). Sloman, Rosen, Rom och Shir (2005) menar att

sjuksköterskors teoretiska kognitiva ramverk om smärta skiljer sig från patientemas

eftersom sjuksköterskans tidigare erfarenheter av attvåtrdanyopererade patienter ligger

som grund. Patienten dåiremot har bara sin egna personliga upplevelse av den aktuella

smärtan och eventuella smärtminnen. Sjuksköterskans bedömning av den enskilde

patientens upplevelse påverkas alltså utav tidigare erfarenheter av andra patienters

smärta vid liknande ingrepp (a.a). Organisatoriska faktorer med stor måingd

arbetsuppgifter leder till stress och stor arbetsbörda, vilket även det ökar risk fÌir att

smärtbehandlingen inte blir optimal (Rejeh, Ahmadi, Mohammadi, Anoosheh &

Kazemnejad,2009).

Wikström, Nordberg, Bergh, Gaston Johansson och Sjöström (2008) skriver att det inte

är säkert att sjuksköterskans teoretiska kunskaper om postoperativ smärtbehandling

används i det kliniska arbetet. Artikelforfattama menar att sjuksköterskor inte arbetar så

effektivt med smärtbehandling som de säger sig göra (a.a.). I Dihle, Bjölseth och

Helseths studie (2006) om sjuksköterskors smärtskattning och småirtbehandling
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kombinerades observationer med djupintervjuer, vilket gav en tydlig diskrepans mellan

vad sjuksköterskorna sade att de gjorde, och vad de faktiskt gjorde. Sjuksköterskoma

hade en god teoretisk kunskap om postoperativ smärtbehandling, men det var inte alla

som arbetade efter denna teoretiska kunskap. Alla uppgav att de kommunicerade med

patienten om dennes smärta samtidigt som de gjorde observationer av fysiologiska

tecken på smtirta. Gällande kommunikationen syntes två tydliga trender, de som

frågade patienten direkt om denne hade ont, och de som frågade indirekt. Vid direkta

frågor inbjöds patienten till att tala om sin smärt4 vid de indirekta tolkades tystnad från

patientens sida som att allt var bra. Sjuksköterskornas lyhördhet ftir tecken på småirta

varierade också, där vissa tolkade subtila tecken medan andra ignorerade även högljutt

klagande. Alla kände till småirtskattningsskalor, men få använde dem (a.a).

2.5 Smärtskattning

En riktigt utftird smÈirtskattning är grundläggande ftir att fä fram patientens smärta

(Wikström, Nordberg, Bergh, Gaston Johansson och Sjöström 2008). Patienten känner

sig också mer delaktig i behandlingen och Ër lättare att talaom sin småirta när den

skattas och dokumenteras. Regelbunden smärtskattning gör det möjligt att ge adekvat

smärtbehandling (Bowers & Barrett 2009). Rawal (1999) skriver att det är viktigt att

småirtskattning och behandling bygger på patientens egen upplevelse och att

smärtskattningen ska upprepas ofta fram till att smärtan avtagit. Smärtskattningen bör

ske i vila och i rörelse och smärtbehandlingen bör ha ett mål till exempel att hålla VAS

under 3. Smärtbehandlingen bör naturligtvis utvåirderas efter given smärtbehandling,

für att sjuksköterskan ska veta om behandlingen haft effekt eller inte. Genom att

dokumentera patientens smärta görs denna synlig (a.a.).

2.6 Smärtskattningsinstrument

Användandet av smärtskalor är en vetenskapligt bevisat bra metod fÌjr smärtskattning.

Sm2irtskattning med l0 gradig skala, exempelvis visuell analog skala VAS, är

framftirallt bra när det gäller unga tidigare friska patienter men inte alltid bra till äldre

och kognitivt påverkade patienter (Bowers & Banett 2009). Om patienten inte klarar av

eller ftirstår VAS på grund av exempelvis kognitiv nedsättning eller sänkt

medvetandegrad används en beteenderelaterad skala. Bedömningen görs av

ansiktsuttryck, rörelsemönster, eventuella muskelspåinningar och ljud från patienten och



är indelad i tre grader som motsvarar VAS, 0-3,4-l och 8-10 (SÖS Riktlinjer;

Småirtskattning på Södersjukhuset Reviderad 080429).

2.7 Sjuksköterskans tolkning av patientens smärta

Sjöström (1995) studerade hur sjuksköterskors smärtskattning stod sig mot patientens

egen smärtskattning. Av 180 smärtskattningar överensstämde endast 36 med patientens.

Sjuksköterskorna låg i genomsnitt på VAS 5 och lägre, medan patienten låg på VAS 5

och högre. Sjuksköterskor hade statistiskt signifikant fler felskattningar än låikare. Nåir

sjuksköterskoma delades in i grupper utifrån yrkeserfarenhet visade det sig att

tendensen att underskatta patientens smärta ökade ju längre erfarenhet sjuksköterskorna

hade. Dock fanns en högre överenskommelse med patienten gällande småirtfürekomst i

sig. Enligt Sjöström är mer erfarna sjuksköterskor mer känsliga för patientens

smärluttryck även om de underskattar själva smärtan. Med erfarenheten utvecklar

sjuksköterskor olika strategier och standardiserade modeller utifran hur patienter

vanligtvis reagerar efter en specifik operation och vad de skall referera till när de

småirtskattar. Sjöström menade att fä av dessa erfarna sjuksköterskor ansåg sig arbeta

utifrån verbal kommunikation med patienten, utan att patientens ffsiologiska och

beteendemässiga tecken bedömdes ftlr att avgöra om patienten upplevde smärta eller

inte. Verbal kommunikation ansågs av dessa sjuksköterskor vara av sekundär betydelse

(a.a). Även Sloman, Rosen, Rom och Shir (2005) kom i sin studie fram till att

sjuksköterskor skattar patientens smärta lägre än vad patienten skattar själv. Detta

menar artikelftirfattama kan vara tecken på att sjuksköterskoma behöver mer utbildning

i ämnet smärtkunskap. Wikström, Nordberg, Bergh, Gaston Johansson och Sjöström

(200 8) gj orde riktade utbildningsinsatser inom smärtfysiolo gi, smärtskattning och

småirtdokumentation, men kom inte fram till att detta hade så stor positiv effekt som

önskats. Artikelförfattarna menar att ftir att smärtbehandlingen ska ftirbättras måste

hela teamet runt patienten hjälpas åt och kommunicera kring patientens smärta (a.a).

Kim, Schwartz-Barcott,Tracy, Fortin och Sjöström (2005) gör en tydlig indelning

mellan småirtskattningar som baseras på objektiva och subjektiva data och fann att

sjuksköterskor ftirst tolkar smärta utifran patientens ansiktsuttryck, kroppsrörelser,

tallläten och fysiologiska faktorer. Efter detta tillfrågas patienten, dvs. patientens egen

uppgift om sin smärta. När sjuksköterskan tycker att patienten ser avslappnad och lugn

ut samtidigt som blodtryck, puls och andningsfrekvens är normala, tolkas detta som att
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patienten inte har smärta. Andra strategier baseras på tidigare erfarenhet av utfürt

ingrepp eller på en klassificering av patientkategorier som sjuksköterskorna anser är

mer benägna attha ont. Sjuksköterskor som uppger att smärtbedömningen baseras på

det patienten säger om sin smärta, uppger också i högre grad att de lyssnar på patienten

i större utsträckning än de som baserar sin smärtbedömning på tidigare erfarenheter.

Den sistnämnda gruppen kategoriserar oftare patienterna åin de frirstnämnda (a.a.).

2.8 Riktlinjer för smärtskattning och smärtbehandling

På det aktuella sjukhuset finns sjukhusövergripande riktlinjer när det gäller

smärtskattning och sm?irtbehandling. Målet är att alla patienter som har smärta ska

erbjudas en individuellt anpassad smärtbehandling. Småirtupplevelsen är en individuell

subjektiv upplevelse som påverkas av en mtingd faktorer varftir smärtbehandlingen

maste utformas efter varje individs behov. En bra smärtbehandling ñrutsätter bra

småirtskattning. I riktlinjema fìjr smärtskattning betonas även att det lir av stor vikt aU

lyssna på och tro på vad patienten säger. SmÊirtintensiteten ska i möjligaste mån skattas

av patienten själv. Sjukhuset använder en speciellt utformad smärtsticka, SÖS-stickan,

som åir utformad så att patienten skattar sin egen småirta efter förmåga. Om patienten

vare sig klarar av eller ftirstar dessa skalor på grund av exempelvis kognitiv nedsättning

eller såinkt medvetandegrad används beteendeskalan (SÖS Riktlinjer; Smärtskattning på

Södersj ukhuset Reviderad 0 80429).

2.9 Visuell analog skala, VAS

I ftirsta hand bör patientens sm2irta skattas med en visuell analog skala, VAS (Rawal,

1999). VAS-skalan visar en ograderad linje med ändpunktema ingen smärta och värsta

tänkbara smärta. Patienten flyttar markeringssträcket till den plats på skalan som

överensståimmer med smärtintensiteten. På baksidan av skalan läses en siffra av, det så

kalladeVAS-värdet. VAS har anvåints i kliniskt arbete i manga ar och har bevisats vara

valid och reliabel när det gäller att skatta smärta (Rawal, 1999; Sloman, Rosen, Rom &

Shir, 2005). Idag tillämpas VAS, ftirutom på småirta, även på illamående, klåda, oro,

trötthet samt dyspné. Den kan användas både horisontellt och vertikalt (Rawal, 1999).

Rawal (1999) skriver att det är av största vikt att patienten ftirstår syftet med VAS-

mätningama och tillvägagångssättet. Patienten bör informeras preoperatir,t. Det hnns

nackdelar med VAS bl. a kan vara tidsödande, det kräver särskilt instrument och

somliga patienter kan ha svårt att ñrstå och utfüra skattningen (a.a.).



2.10 Numerisk och verbal skala, NRS

Ntir patienten inte kan klara av eller ftjrstår VAS-skalan används den numeriska skalan

med verbala lorklaringar som f,rnns på baksidan av VAS-skalan (SÖS Riktlinjer;

Smärtskattning på Södersjukhuset Reviderad080429). Denna är lodrät och fÌirglagd så

att röd markerar mest smärta och vit/gul markerar minst smärta. De termer som

används på den verbala skalan är: ingen smärta, lätt smtirta, måttlig smärta, medelsvår

smärta, svår småirta, outhärdlig smärta och värsta tåinkbara smärta (a.a). Den numeriska

skalan påminner mycket om VAS. Patienten graderar sin smärtintensitet med hjälp av

en siffra mellan 0 och 10. Där 0 motsvarar ingen smärta och 10 motsvarar värsta

tänkbara smärta. Denna skala är oftast lätt att ftlrstå ftir de flesta patienter (Rawal,

reee).

2.11 Beteenderelaterad skala

Beteenderelaterad skattning används då patienter inte kan ftirmedla sig verbalt,

antingen pga. av sedering, kognitiv nedsättning eller tillfrillig ftirvining (SÖS

Riktlinjer; Smärtskattning på Södersjukhuset Reviderad080429). Det är av största vikt

att skattningen sker på ett rättvist sätt även ftir denna patientkategori genom säkra och

validerade metoder. Voepel-Lewis, Zanotti, Dammeyer och Merkel (2010) anser att ett

beteenderelaterat smtirtskattningsinstrument ska varalätt att tillämpa och kompatibelt

med existerande skalor och instrument samt enkelt att anvåinda. Det bör även vara

möjligt att använda skalan på olika patientkategorier. De vanliga

småirtskattningsskalorna är graderade mellan 0-10, vilket även den beteenderelaterade

bör vara, men många inte är. Bedömningen görs av ansiktsuttryck, rörelsemönster,

eventuella muskelspänningar och ljud från patienten. Kriterierna ska ses som

vägledning n2ir sjuksköterskan bedömer om patienten har småirta eller inte. En

helhetsbedömning måste dessutom göras där vitala parametrar som puls, blodtryck och

andningsfrekvens kompletterar bilden (a. a).

Enligt Herr et al (2006) räcker det inte ar.baraftirsöka tolka beteendefniråindringar eller

rent fysiologiska faktorer som blodtrycksstegring eller pulsstegring. Detta kan inträffa

av andra orsaker än smärta. En utebliven blodtrycksstegring eller pulshöjning kan

likaväl bero på betablockerare som att patienten inte har ont. En ftirändring i patientens

beteende säger inte alltid något om smärtnivån, utan kan vara uttryck för något annat,



men det är viktigt attvara lyhörd ftir ftirändringar av beteendet då det uttrycker någon

form av obehag (a.a.).

Det har gjorts Ë ftirsök att validera de beteenderelaterade skaloma, trots ökad

användning framftirallt på intensiwårdsavdelningar de senaste decenniema. Li, Puntillo

och Miaskowski (2008) har gjort en litteraturgranskning av utftirda studier om olika

beteenderelaterade skalor bestående av flera dimensioner. Dessa dimensioner åir

ansiktsuttryck, kroppsrörelser och tallläten. Ansiktsuttryck som grimasering och rynkad

panna har kunnat valideras genom t.ex. smärtstimuli/ smlirtbehandling då dessa är en

reflektorisk respons på smärta. Kroppsrörelse är svårare att validera då patienten kan

lida av olika psykomotoriska störningar som ger stelhet, ofüvilliga ryckningar eller

avsaknad av rörelsefürmåga. Detsamma gäller fiir taliläten. Om patienten är sövd eller

sederad kan inte tallläten appliceras, vilket Odhner, Wegman, Freeland, Steinmetz och

Ingersoll (2003) fann då de ft)rsökte skapa ett nytt småirtskattningsverktyg für sederade

intensiwardspatienter. De forsökte anpassa ett smärtskattningsverktyg fttr bam till

vuxna där ansiktsuttryck, kroppsrörelse och läten ingick tillsammans med ftirändringar

av fysiologiska faktorer. Även i den studien visade sig ansiktsuttryck vara en bra

indikator ftir smärta, samt blodtrycks- och pulsñrändringar. Cade (2008) kritiserar

dock studien då patienterna som ingick inte kunde svara på sin reella smärtnivå och

66,5 yo hade pågående infusion Fentanyl@, vilket ftirsvårar utvärderingen av

smärtnivåema vid eventuella interventioner. I granskningen av existerande

beteenderelaterade skalor f,rnner Cade att ingen kan användas om patienten är agiterad,

vilket inte behöver vara ett uttryck fiir smärta, eller om patienten är ftirlamad, vilket gör

instrumenten begråinsade.



3 PROBLEMFORMULERING

Ätskilliga artiklar visar att sjuksköterskor underskattar patienters postoperativa

smärtupplevelse, vilket leder till att patienter riskerar otillräcklig smärtbehandling och

genom detta en fiirlångsammad postoperativ återhämtning. I flera av dessa studier har

sjuksköterskoma fått uppskatta patientens smärtnivå, utan att använda något

småirtskattningsinstrument. Författama ville undersöka hur anestesisjuksköterskor

bedömer patienters postoperativa smärta utifran ett smärtskattningsinstrument som

bygger på en beteenderelaterad skala och hur skattningen överensståimmer med

patientens självskattade våirde, med VAS eller NRS.

4 SYFTE

Syftet med denna pilotstudie är att undersöka om anestesisjuksköterskans skattning av

postoperativ småirta skiljer sig från patientens egenskattade smärta.

4.1 Frågeställningar

Kan en beteenderelaterad skala tillåimpas av anestesisjuksköterskan när det gäller

överensstämmelsen med patientens skattning?

Vilka fysiologiska parametrar bedömer anestesisjuksköterskan vid smärtskattning?

Har antal år i yrket och genomgången smärtutbildning någon betydelse ñr
smärtskattningens överensstämmelse med patientens skattning?

5 METOD

5.1 Genomförande

I denna pilotstudie prövas teknik for datainsamling och studieupplägg som senare kan

komma attliggatill grund ftir en större, egentlig studie. Pilotstudien är deskriptiv med

en kvantitativ ansats. Genom att författarnaämnar undersöka och observera

verkligheten, kan inriktningen även tillskrivas det empiriska fÌiltet. Polit och Beck

(2008) säger att metod måste bestämmas utifran vad som bäst lämpar sig utifran
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forskningsfrågor och syfte, eftersom metodvalet i hög grad påverkar resultatet (a.a).

Författarna ansåg att ett frågeformulär skulle uppfylla syftet och ge svar på

frågeställningar. Denscombe (2004) skriver att frågeformulär kan vara anvtindbara ftir

att fä fram data om det är ett stort antal respondenter, det som efterfrågas är

okomplicerat eller när ett behov av standardiserade data fran identiska frågor behövs.

Ett forskningsmässigt frågeformulär bör bestå av en serie frågor som lika ut ftir alla

respondenter så att den data som insamlas kan analyseras (a.a). Möjligheten att

använda ett validerat instrument, McGill Pain Questionnaire, undersöktes. Men det

ansåg ftirfattarna vara alltfiir detaljerad och tidskrävande, eftersom

anestesisjuksköterskan skulle svara på ett frågeformulär per patient som vardades och

detta skulle inte tillåta så många patientskattningar som önskades. I stället användes de

beskrivande uttrycken från den beteenderelaterade delen av SÖS-stickan (se bilaga 1),

med tillägg av fysiologiska parametrar. Den beteenderelaterade skala, som ingar i SÖS-

stickan, utvecklades under början av 2000+alet. En studie har nyligen gjorts ft)r att

validera skalan, men resultatet av denna har ej publicerats åin.

Den ftirsta delen av formuläret innehöll en avskrift av beteendeskalans smärtnivåer.

Anestesisjuksköterskan skulle härifran bedöma i vilken smärtnivå patienten befann sig

i. Därefter kom en uppställning av de fysiologiska parametrarna; ansiktsuttryck,

kroppsrörelser, tal, blodtrycksñrändringar, pulsftirändringar och andningsmönster. Av

dessa fick anestesisjuksköterskoma markera vilken/vilka som bedömts vid den aktuella

smärtskattningen. Det fanns även möjlighet att markera ftir andra parametrar;

patientens lfüemedelsjoumal och/eller om egna erfarenheter av att vårda patient som

genomgått liknande kirurgiskt ingrepp låg till grund fìir bedömningen. En möjlighet att

skriva fütt fanns under frågan anna! här kunde anestesisjuksköterskan ftlla i om

bedömningen grundades på någon ylterligare faktor. På den sista delen av formuläret

skulle patientens VAS- eller NRS-värde nedtecknas. Anestesisjuksköterskans

bakgrundsfakta; kön, yrkesverksam tid som allmänsjuksköterska och

anestesisjuksköterska samt om de deltagit i smärtutbildning utöver grundutbildningen

besvarades en gång vid den fürsta skattningen. Frågoma lästes igenom av handledare

och studiekamrater innan undersökningen startades och vissa åindringar gjordes efter

deras kommentarer, s.k.face validity. Frågoma om andningsmönster och eventuell

erhållen analgetika formulerades om für att ñrtydligas, eftersom patienter som står på
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långtidsbehandling med morfinpreparut kan kräva högre doser smÈirtlindring

postoperativt. Aven v2irdena från den beteenderelaterade skalan togs bort.

5.2 Urval

Anestesisjuksköterskor, som enligt planerat schema, hade tjänstgöring på

KvinnoklinikenÆ{andkirurgen under studieveckan erhöll information om studien via e-

post. Här framgick att den som inte ville delta skulle meddela bemanningsansvarige ftir

att inte bli placerad på uppvakningsavdelningen under aktuell vecka. Två

anestesisjuksköterskor bemannar dagligen uppvakningsavdelningen. För att öka

spridningen i materialet valde ftirfattarna att det skulle vara olika anestesisjuksköterskor

med varierande yrkeserfarenhet varje dag. Pga personalbrist den aktuella veckan

bemannade två av anestesisjuksköterskorna uppvakningsavdelningen två dagar, vilket

gjorde att det totalt ingick åtta anestesisjuksköterskor i stället ftir tio. Patel och

Davidson (2000) skriver att vid undersökningar av en grupp individer aktualiseras

frågan om generaliserbarhet. Forskaren måste fråga sig om resultatet kan sägas gälla ftir

hela populationen och inte bara de individer som förekom i undersökningen. För att

kunna dra slutsatser om resultatet måste urvalet göras slumpmässigt, så att den grupp

som undersöks kan motsvara en miniatyr av populationen. Förutsatt att urvalet görs på

korrekt sätt är resultaten representativt ftir populationen (a.a).

Anestesisjuksköterskorna skulle smärtskatta vuxna patienter som var tillräckligt vakna

ftir att kunna medverka, kognitivt adekvata och svensktalande. Exklutionskriterier var

om patienten inte kunde klara av att ftirstå VAS eller NRS.

5.3 Analys

För att bearbeta insamlad data användes Excel (Microsoft@ Excel 2007) där varje

anestesisj uksköterskas demo grafiska data re gistrerades samt respektive

smärtskattningar. Under varje anestesisjuksköterska sammanställdes dessutom vilka

fysiologiska parametrar som angivits. Rådata sorterades in i en frekvenstabell och

summerades. Patel och Davidson (2000) skriver attnar antalet mätvärden understiger

50 bör den relativa frekvensen inte räknas i procent, eftersom detta ger en felaktig bild

av fördelningen. I den kvantitativa forskningen identifieras variabler av intresse och

det är vanligt att i en undersökning baserad på deskriptiv statisktik presentera de

studerade variablerna i form av frekvenstabell och grafisk framställning (Patel och

Davidson, 2000). För att presentera resultatet giordes diagram och tabeller.
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5.4 Datainsamlingsmetod

Frågeformulären delades ut på morgonen till de anestesisjuksköterskor som tjänstgjorde

på uppvakningsavdelningen och information om studien och frågeformuläret gavs.

Varje anestesisjuksköterska fick en kod tilldelad och registrerade sina demograhska

datapä fiirsta frågeformulåiret. På ftiljande formulär fyllde anestesisjuksköterskan i sin

kod tillsammans med smärtskattning och uppgivna fysiologiska parametrar. För att inte

störa patientvården eller påverka undersökningen lämnade ftirfattarna ett kuvert och

tomma formulär till respondentema som kunde anväindas vid ftiljande smärtskattningar.

Smtirtskattningen skulle ske nåir patienten anlåinde till uppvakningsavdelningen für att

det skulle bli lika ftjr alla patienter och enklare att komma ihåg ftir

anestesisjuksköterskan. Författarna fanns hela tiden tillgängliga ftir frågor per telefon

och kom med jämna mellanrum tillbaka für att svara på eventuella frågor. Ifyllda

formulåir lade respondentema ned i ett kuvert märkt med dagens datum. Varken

deltagarna i studien eller författama hade tillgang till någon kod-lista. Detta for att hålla

deltagare anonyma. Vid dagens slut samlades frågeformulären in.

6 ETISKA ASPEKTER

Projektplan och personalinformationen godkändes av Röda Korsets Högskolas

granskningsnämnd ñr empiriska studentarbeten, och hck diarienummer 002-2010.

Därefter godkändes studien av verksamhetschefen vid anestesi- och

intensiwårdskliniken på sjukhuset där studien genomfiirdes.

För att inte anestesisjuksköterskorna skulle k2inna sig tvingade att delta informerade

ftirfattama i ftirväg om när studien skulle pågå. Det poängterades i informationsbrevet

och e-posten till personalen att deltagandet var frivilligt, och att det var mcijligt att

avbryta deltagandet när som helst. Bemanningsansvarig ombads att placera de

anestesisjuksköterskor som ville delta i studien på uppvakningsavdelningen den

aktuella veckan. Forsman (2001) menar att informationen som ges till respondentema

måste vara sanningsenlig och så pass omfattande att hela syftet med undersökningen

framkommer. Det är även bra om en neutral person informerar om studien, eftersom

ftirsökspersonen känner sig mer fri att tacka nej. Informationen blir också mer neutral

om den som informerar inte har ett personligt intresse av att studien ska genomforas.
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Personalen kan ha svårt att säga ifran om de inte vill delta i studien (a.a.). Trots att den

bemanningsansvarige placerade personalen fanns en risk att anestesisjuksköterskorna

k¿inde påtryckningar att delta i studien och att småirtskattningarna inte utfördes som

vanligt, vilket eventuellt kan innebära en skada ftir anestesisjuksköterskan, men

eventuellt ¿ir till gagn ftir patienten. Notter och Hutt (1996) skriver att respondenter kan

ge sådana svar som de tror är önskvärda och bete sig annorlunda när de ingår i en

studie. Detta påverkar naturligtvis resultatet, men författarna ansåg att det i så fall

skulle gynna patientema. En annan dimension ft)rfattarna reflekterade över var om

frågeformuläret i sig skulle påminna anestesisjuksköterskoma om vilka fysiologiska

parametrar som borde ingå i smärtbedömningen så att smärtskattningarna blev bättre

och bättre under dagen. Aven detta ansågs dock vara till gagn für patienten.

För att skydda respondentemas identitet framkom inga personuppgifter på

frågeformulåiren, utan varje deltagare fick en kod som de mlirkte sina frågeformulåir

med. Frågeformulären stoppades ned i ett kuvert som endast ftirfattama hade tillgång

till, och ft)rvarades i ett låst skåp. Materialet destruerades efter att data sammanställts.

När det gäller frågeformulärets utformning strävade ft)rfattarna efter att frågorna skulle

vara entydiga och lalta att ftirstå. För att åstadkomma detta användes i så stor

utsträckning som möjligt sanìma formuleringar som fanns i sjukhusets riktlinjer och i

smärtskattningsinstrumentet. Forsman (2001) betonar vikten av att forskaren är saklig,

objektiv och oegennyttig ftir att det som framkommer ska anses vara sant. Detta har

ft)rfattarna strävat efter och forsökt bortse fran de ft)rutfattade meningar om resultatet

som fanns redan innan studien startade. Forsman (2001) säger att den som är väl insatt i

en fråga och vill driva en viss linje, riskerar att bli hemmablind. Det resultat som

framkommer kan blir widet och felaktiga beslut kan fattas på grund av detta.
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7

7.1

RESULTAT

Anestes isj u ks köte rs ka ns s m ä rts kattn i n g utifrå n betee n de relaterad

skala och patientens egenskattade VAS, NRS

Figur 1. Anestesisjuksköterskans smcirtskattning utifrån den beteenderelaterade skalan

(n:38)
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Figur 2. Patientens egenskattade VAS/NRS (n:38)



Antalet smärtskattningar som anestesisjuksköterskor utförde var 38 stycken. Av dessa

38 smärtskattningar som gjordes utifran den beteenderelaterade skalan överensstämde

34 med patientens egenskattade VAS eller NRS. Vid fyra tillftillen skattade patienten

sin smärta högre än anestesisjuksköterskans bedömning. Ingen patient skattade sin

småirta lägre.

7.2 Kort yrkeserfarenhet / lång yrkeserfarenhet

För att undersöka om antal år i yrket påverkade smärtskattningen utifran fysiologiska

parametrar och beteenderelaterad skala, delades anestesisjuksköterskoma in i två

grupper, som benämndes kort respektive lang. De med kortare yrkeserfarenhet hade

arbetat mindre än två år och de med lång yrkeserfarenhet i mer än tio år. Totalt deltog

åtta anestesisjuksköterskor, fyra kvinnor och fyra män. I tabell 1, redovisas

ftirdelningen av yrkeserfarenheten.

Tabell l. Fardelningen av antal år i yrket bland respondenterna

0-2 är 2-10 t0-20 30-40

Kvinnor 1

Män

Den grupp som hade lång yrkeserfarenhet, mer än tio år, smärtskattade 23 patienter.

Av dessa 23 smärtskattningar samstlimde 22 medpatientens egenskattade VASAtrRS.

De som hade fÌine år i yrket, ett till tvä åtr, smärtskattade totalt I 5 patienter. Av 1 5

smZirtskattningar samståimde 1 2 med patientens egenskattade VASÂ\RS.

Gruppen med längre erfarenhet som anestesisjuksköterskor anvåinde vid sina 23

smärtskattningar VAS vid 14 tillftillen och NRS vid 9 smärtskattningar. De med kortare

yrkeserfarenhet använde VAS vid 8 smärtskattningar och NRS vid 7 smärtskattningar.

7.3 Fysiologiska parametrar vid smärtskattning

Anestesisjuksköterskorna fick markera vilka fysiologiska parametrar som låg till grund

for varje enskild smärtskattning. De olika parametrama som användes vid de 38

16



småirtskattningama redovisas i figur 2. Under annat hade anestesisjuksköterskorna

möjlighet att skriva fritt. Vid 5 smärtskattningar angav anestesisjuksköterskoma

anestesimetod under annat.

Figur 3. Vilknfysiologiska parametrar som låg till grundfar smcirtsksttningen (n:38)

Anestesisjuksköterskorna med kortare yrkeserfarenhet markerade vakenhet, andning

och tidigare erfarenhet av att varda patient som genomgått liknande kirurgi fler ganger

tin de med längre erfarenhet. Totalt småirtskattade de med kortare erfarenhet 15

patienter, och de med lang erfarenhet 23 patienter. På grund av det varierande antalet

redovisas figur 3 i procent.
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Figur 4. Fysiologiska parametrar som anvdndes vid smrirtsknttning,uppdelat efter

yrkeserfarenhet.

7.4 Deltagit i smärtutbildning / inte deltagit i smärtutbildning

Av anestesisjukskclterskorna hade fyra deltagit i smärtutbildning. De som deltagit i

smärtutbildning gjorde 22 skaltningar varav 19 stämde överens med patientens

uppgivna VAS/NIRS. De som inte deltagit i smärtutbildning gjorde 16

smärtskattningar, varav 15 stämde överens med patientens egenskattade VASINRS.

I figur 4 redovisas vilka ffsiologiska parametrar anestesisjuksköterskoma uppgav att de

bedömde uppdelat i om de har deltagit i en smärtutbildning eller inte. Redovisningen

sker även här i procent, på grund av det varierande antalet.
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7.5 Bortfall

Totalt gjordes 44 smärtskattningar under studieperioden. Av dessa räknades fem bort

eftersom anestesisjuksköterskan glömt att fylla i värdet på VAS eller NRS. Vid ett

tillfÌille kunde inte patienten fürstå varken VAS eller NRS, och det gick därftir inte att

ñ fram patientens smärtnivå. Dessa sex skattningar räknas till bortfall.

8 DISKUSSION

8.1 Metoddiskussion

8.1.1 Reflektion över vald metod

För att ñ svar på frågan om anestesisjuksköterskor kan bedöma postoperativ

smärtamed hjälp av en beteenderelaterad skala och fysiologiska parametrar valdes i

denna pilotstudie ett egen konstruerat frågeformulär. Författama ville att frågorna

skulle baseras på det smtirtskattningsinstrument som användes, samt det aktuella

sjukhusets riktlinjer fiir smärtskattning och småirtbehandling. Syftet med detta korta

frågeformulåir, ftirankrat i sjukhusets egna rutiner för småirtskattning och

småirtbehandling var att respondentema skulle kåinna igen den beteenderelaterade

smärtskalan och dåirigenom på ett relativt enkelt sätt hinna med att fulla i ett

frågeformulåir per patient och sina ordinarie arbetsuppgifter. Författarnas avsikt var att

patientens vård skulle påverkas så lite negativt som möjligt. Risken med ett

egenkonstruerat frågeformulär är att det kan uppstå svårigheter med att veta vilken

information som mäts (Patel & Davidson,2000).

Patienterna smärtskattades direkt vid ankomst till uppvakningsavdelningen. Författarna

valde tidpunkt med utgångspunkten att beteendeskattningen och dess korrelation till

patientens VASÂNRS skulle göras så lika som möjligt ftir alla patienter. Författarnas

önskan var även att det skulle vara den ansvarige anestesisjuksköterskans

beteenderelaterade smärtskattning som jämftirdes med patientens VAS och att detta

skulle säkerställas genom att välja den fürsta smärtskattningen som gjordes när

patienten kom till uppvakningsavdelningen. Hade ft)rfattarna valt annan tid, till

exempel efter en timme på uppvakningsavdelningen, hade eventuellt en större variation

i skattningarna uppstått och den beteenderelaterade skattningen hade eventuellt kunnat
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misstZimma mer om patienterna haft mer smärta. Endast 9 av patientema hade ett högre

VAS-värde än 3, vilket nägra av anestesisjuksköterskoma upplevde som nackdel nåir de

skulle göra sin smärtbedömning. Svårigheten att bedöma patientens smärta ökade med

ökat VAS, vilket även framkommit hos Sjöström (1995). För att se om

överensstämmelsen är lika hög vid ftiråindrade smärttillstånd, hade det varit fördelaktigt

med flera skattningar under vårdtiden.

Inlor studiens genomftirande diskuterades andra metoder som till exempel:

djupintervjuer och fokusgrupper, men detta valdes bort eftersom tidigare studier (Dihle

et aL,2006) visat en tydlig diskrepans mellan vad sjuksköterskor säger och vad de

faktiskt gör. Detta skulle enligt ftirfattarna inte låimpa sig utifran syftet i enlighet med

Polit och Beck (2008).

I flera av artiklama som handlar om validering av beteendeskalor har patienter med

kognitiv nedsättning eller sövda patienter undersökts. Efter smärtstimulering har de

fysiologiska svaren på smärta undersökts, som till exempel ansiktsuttryck med

grimasering, kroppsrörelser, muskelspåinningar och jämrande ljud (Voepel-Lewis,

Zanolti, Dammeyer & Merkel, 2010; Li, Puntillo & Miaskowski,2008; Herr et a12006;

Odhner, Wegman, Freeland, Steinmetz & Ingersoll,2003). Författarna anser att en mer

korrekt validering av beteendeskalan istället skulle varaatt applicera

anestesisjuksköterskas beteendeskattning på en kognitivt orienterad och relativt frisk

patient och sedan jämftjra denna med patientens egenskattade värde. Detta skulle ge ett

direkt svar på om beteendeskattning kunde användas for att bedöma patienters

postoperativa småirta. I flera av de artiklar (Sjöström,1995; Sloman et al. 2005; Kim et

al; Wikström et al. 2008) som visar pãat| sjuksköterskor underskattar patienters smärta

har sjuksköterskoma inte fätt använda något instrument.

8.1.2 Reflektion över val av plats för studien/respondenter

Författarna valde att göra undersökningen på ett sjukhus i Storstadsregionen där båda är

väl lortrogna med rutinerna för smärtskattning och smärtbehandling. För att få fram hur

anestesisjuksköterskan bedömer postoperativ smärta anvåindes det aktuella sjukhusets

kvinnoklinik/handkirurgs uppvakningsavdelning som bemannas av

anestesisjuksköterskor. Den större uppvakningsavdelningen på sjukhuset bemannas

främst av intensiwårdssköterskor. Ansvariga på kliniken var positiva till att studien
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skulle genomftiras, vilket underlättade eftersom respondenterna togs fram utifrån

erfarenhet och intresse. De som inte vill delta i studien ombads att säga till så att de inte

blir placerade där. Det finns risk att respondenterna kåint sig pressade att delta även fast

de inte ville. Fragan uppkommer dessutom om de åtta anestesisjuksköterskor som

deltog kan motsvara hela populationen. För detta krävs en större studie, under låingre

tid och med fler respondenter.

8.1.3 Reflektion över vald analysmetod

De åtta anestesisjuksköterskor som deltog småirtskattade 44 patienter. De demografiska

data, beteendeskattningen, VASA{RS och de frsiologiska parametrama lades in i en

tabell i Excel, och dessa data åskådliggjordes i diagram och tabeller. Utifrån

frågeställningarna jåimftjrdes olika grupper av sjuksköterskor med varandra, till
exempel utifran yrkeserfarenhet som anestesisjuksköterska eller om de deltagit i

smÈirtutbildning utöver grundnivån eller inte. En närmare specificering av vad som

menades med sm2irtutbildning borde ha gjorts, eftersom smärtutbildning kan innebåira

allt ifrån en endags kurs till avancerad högskoleutbildning. Fråga om vad

anestesisjuksköterskorna hade önskemål om ftir utbildning hade också kunnat berika

materialet.

Eftersom det var så ñ anestesisjuksköterskor som deltog, tre med kort tids erfarenhet,

en med medellång och frra med över 30 års erfarenhet var det svårt att dra slutsatser

från resultaten. De framkomna skillnaderna skulle kunna bero på individuella skillnader

eller härledas till yrkeserfarenhetens längd. En av respondenterna hade ett års

erfarenhet som anestesisjuksköterska, men hade arbetat som allmåinsjuksköterskai 17

ar. En ñljdfråga om vilken typ av avdeling resondenten arbetat på som

allmänsjuksköterska skulle ha gett mer substans till materialet. Svårigheter uppstod

även när materialet skulle redovisas i diagram eftersom diagrammen kunde misstolkas,

som gällande hela gruppen anestesisjuksköterskor på det aktuella sjukhuset. På grund

av materialets litenhet kunde statistik inte beräknas.

8.1.4 Reflektion över bortfall

Merparten av bortfallen som totalt var sex stycken, skedde under studiens ftirsta dag.

Anestesisjuksköterskan hade då inte fyllt i något värde på VAS eller NRS utan bara en
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beskrivande term, till exempel mensvärk. Detta kunde inte jämftiras med det värde som

framkom vid beteendeskattningen. Att detta skedde kan ftirklaras med att

informationen från lorfattamas sida den fürsta dagen var bristfÌillig.

8.2 Resultatdiskussion

Re sultaten visar att aneste sisj uksköterskom a vid 3 4 av 3 8 tillfÌillen smärtskattade

patientens smärta utifrån en beteenderelaterad skala som överensstämmer med

patientens VAS. Vid fyra tillfÌillen var den beteenderelaterade skattningen lägre än

patientens VAS. De anestesisj uksköterskor med längre yrkeserfarenhet

beteendeskattade vid22 av 23 tillfÌillen lika som patientens VAS och en gång lägre än

patientens VAS. Detta kan jämforas med tidigare studier som visar att sjuksköterskor

generellt underskattar patienternas smärta och där det påvisas bristande kunskap i

smärta, smärtbehandling och smärtskattning (Sjöström,1995; Sloman, Rosen, Rom &

Shir 2005). Dock hade29 av patientema VAS 3 eller lägre, och endast 9 av patienterna

hade VAS 4 och högre. Felskattningama från anestesisjuksköterskoma har skett när

patienten uppgett ett högre VAS.

Författarna frågar sig om den höga samstämmigheten som framkonìmer i resultaten

beror på att anestesisjuksköterskor genom sin vana att observera och bedöma

fysiologiska svar har större möjlighet att genomlora en adekvat smärtbedömning. För

att arbeta som anestesisjuksköterska i Sverige krävs en specialistutbildning med

inriktning mot anestesisjukvård utöver grundutbildning och sjuksköterskelegitimation

(Riksftireningen ftir anestesi och intensivvàrd &, Svensk sjuksköterskeforening

IANIVA & SSF],2008). Utifrån patientens resurser samt operationens, behandlingens

eller undersökningens specifika krav utför anestesisjuksköterskan självständigt eller

tillsammans med anestesiolog perioperativ anstesiologisk omvårdnad. För detta krävs

goda kunskaper inom omvardnadsvetenskap och inom det medicinska området.

Anestesisjuksköterskan måste behÈirska att etablera och upprätthålla fria luftvägar, vid

behov assistera ventilationen samt övervaka, observera, dokumentera och ñlja upp

patientens cirkulation, anestesidjup och temperatur. Läkemedel administreras och dess

effekter ftiljs upp. I anestesisjuksköterskans ansvar ingår även aII görarelevanta

observationer av patientens tillstånd såväl, pre- intra- som postoperativt och utifrån

dessa observationer bedöma, värdera och dra slutsatser (a.a). Wanén Stomberg,

Sjöström och Haljamäe (2003) skriver att den svenska anestesisjuksköterskan har en
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nyckelroll i den postoperativa smärtbehandlingen i och med att det fysiologiska svar

som ses hos patienten vid administrering av anestesil¿ikemedel och analgetika ger en

ffirevisning om hur stor mängd analgetika som kommer att behövas i den postoperativa

fasen. I klinisk verksamhet är väl känt att individer kräver olika stor mängd låikemedel

vid anestesi, beroende pã att farmakodynamik och farmakokinetik påverkas av

patientens ålder, kön, kroppskonstitution och genetiska uppsättning.

Anestesisjuksköterskan upptäcker dessa variationer under operationen (a.a).

Författarna anser att anestesisjuksköterskans djupare kunskap inom farmakologi och

medicin samt erfarenheter av att bedöma patienters allmåinna tillstånd perioperativt kan

ftirklara den mer samståimmiga smärtskattning som erhölls. En studie med fler

anestesisjuksköterskor från flera sjukhus skulle kunna ge svar på detta.

De ffsiologiska parametrar anestesisjuksköterskorna uppgav att de tittade mest på vid

smärtskattning var ansiktsuttryck, tal och kroppsrörelse, vilket samst2immer med Kim,

Schwartz-Barcott, Tracy, Fortin & Sjöström (2005) som fann att sjuksköterskor tolkar

ansiktsuttryck, kroppsrörelser, talllätenoch fusiologiska faktorer och utifrån dessa gör

en smärtskattning. Om patientema såg avslappnad och lugn ut samtidigt som blodtryck,

puls och andningsfrekvens var normala, tolkades detta som att patienten inte hade

någon småirta. Vidare beaktas vakenhet, pulsftirändringar, blodtrycksftiråindringar,

ändrat andningsmönster, tidigare erfarenhet av att vårda patient som genomgått

liknande ingrepp, läkemedelsjournal och övrigt. Endast åtta skattningar av 38 gjordes

utifrån tidigare erfarenhet av att vårda patienter som genomgått liknande ingrepp,

jämñrt med hälften av sjuksköterskorna i Sjöströms studie (1995). Voepel-Lewis,

Zanotti, Dammeyer och Merkel (2010) Herr et al (2006) Li, Puntillo och Miaskowski

(2008) Odhner, Wegman, Freeland, Steinmetz och Ingersoll (2003) har alla gjort ftirsök

att validera olika beteenderelaterade smärtskattningsskalor och funnit att just

ansiktsutttryck, kroppsrörelser och tallläten tillsammans med fysiologiska parametrar

bör ligga till grund fìir en korrekt smärtskattning när patienten själv inte kan uppge sin

småirta.

Anestesisjuksköterskorna beteendeskattade patienten först och frågade sedan

VAS^IRS. Instruktionen var att om patienten inte kunde medverka vid VAS skulle

NRS anvåindas. Vid de totalt 38 småirtskattningar som genomftirdes anvåindes VAS vid

22 tlllfallen (58%) och NRS vid 16 (42%). Wikström, Nordberg, Bergh, Gaston
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Johansson och Sjöström (2008), skriver att trots utbildningsinsatser ftir sjuksköterskor

inom smärtfysiologi, smärtfarmakologi, smärtskattning och dokumentation uppger 40%

av sjuksköterskoma att de inte använde VAS vid smärtskattningen. Detta stämmer

överens med både Kim et a(2005) och Dihle, Bjölseth och Helseth (2006) som fann att

sjuksköterskomas teoretiska kunskaper om smärtskattning och smärtbehandling var

hög, men användandet av smärtskattningsinstrument var låg. Detta trots kunskaper och

flertalet studier som framhäver VAS som hjälpmedel ftir patient och sjuksköterska att

kommunicera om smärta och smärtnivå framfiir sjuksköterskans tolkning av icke-

verbala tecken. Wikström, Nordberg, Bergh, Gaston Johansson och Sjöström (2008)

menar även att sjuksköterskor inte implementerar teoretisk kunskap om

smärtbehandling i klinisk verksamhet när de litar mer till sin egna personliga

uppfattning om patientens smärta än att använda småirtskattningsinstrument.

8.3 Slutsats/er

Utifrån de resultat som framkommit samståimmer anestesisj uksköterskomas

smtirtskattning utifran beteenderelaterad smärtskala och ffsiologiska parametrar i hög

utsträckning med patientens VASA{RS direkt efter att patienten kommit till

uppvakningsavdelningen. Anestesisjuksköterskoma med lång yrkeserfarenhet skattade

smärtnivån mer i samma nivå som patienten än de med kort yrkeserfarenhet.

Anestesisjuksköterskorna anvåinde flera fysiologiska parametrar när de skattade den

postoperativa smärtan. De allra vanligaste parametrarna var ansiktsuttryck,

kroppsrörelse och tal ftiljt av vakenhet, blodtryck- och pulsftirändringar,

andningsmönster, läkemedelsjoumal, tidigare erfarenheter av afr.vårda patient som

genomgått liknande kirurgi och anestesimetod. Materialet är dock ñr litet för att kunna

dra några egentliga slutsatser.

8.4 Klinisk betydelse

Validering av beteenderelaterad smärtskala krävs om denna ska användas i klinisk

verksamhet. Enligt rutin skall den beteenderlaterade skalan användas om patienten inte

kan medverka vid VAS eller NRS pga. sedering eller kognitiv svikt, men ingen

validering finns tillgeinglig just for SÖS-stickan. Vid småirtbedömning av patienter som

inte själva kan uppge sin smärta behöver sjuksköterskan bedöma olika parametrar ftir

att få en helhetsbild, och inte baralitapå den intuitiva känslan av attpatienten har

smtirta eller inte.
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Resultaten visar att anestesisjuksköterskor bedömer en mängd fysiologiska parametrar

nåir de skattar postoperativ smËirta och att denna bedömning i hög utsträckning

samståimmer med patientens självskattade VAS. Denna kunskap skulle kunna

implementeras även av allmänsjuksköterskor vid smärtskattning, så att småirtskattning

inte byggs på en intuitiv känsla sjuksköterskan har om att patienten har smärta utan på

mer mätbar/ fysiologisk grund.

8.5 Förslag på vidare forskning/utveckling

En större studie bör göras ft)r att validera den beteenderelaterade skalan, främst på

vakna patienter som kan uppge sin småirtnivå som kontrollverktyg. För att ñ fram om

anestesisjuksköterskor verkligen är bättre på att smärtskatta patienten utan att anv2inda

VAS eller NRS behövs det göras en större studie med flera respondenter, gåirna på olika

sjukhus fiir att se om resultatet inte bara är en slump.
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BILAGOR

1Frågeformulär

2 Sös-stickan
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SSK #

Skattning #

POSTOPERATTV SMÄRTSKATTNING

l.Hur skattar du patientens smärta utifrån den beteenderelaterade skalan? Markera med kryss.

0-3 4-7 8_10

Avslappnat ansiktsuttryck Påverkat ansiktsuttryck Plågat ansiktsuttryck

Lediga rörelser Besvär vid rörelse Uttalade rörelsebesvär

Avslappnad muskulatur viss muskelspänning Spänd och orörlig eller

Jämrar sig ej Masserande rörelser motoriskt orolig

Jämrar sig svagt Jämrar sig högljutt

2.När du bedömer patientens smärta, vilka av dessa ffsiologiska faktorer har betydelse för din

bedömning? Markera med kryss

Ansiktsuttryck

Kroppsrörelse

Tal

Vakenhet

B lodtrycksftirändrin gar

Pulsft)rändringar

Andningsmönster (Frekvens, dj up)

Eventuell erhållen analgetika

Tidigare erfarenhet av patienter som genomgått liknande kirurgi

Något annat (ange vad) ..

3.Patientens VAS:

VAS NRS



4.Kort om din bakgrund

Kvinna Man

Antal år som allmänsjuksköterska

Antal år som anestesisjuksköterska... ...

Deltagande i smärtutbildning utöver grundutbildning. . . .. .

Anser du att du har tillråickliga kunskaper i smärtSsiologi, smàTskattning och smärtbehandling?

Ja nej

Tack für din medverkan!

Vi kommer att handskas konfidentiellt med insamlad data. Alla resultat kommer att redovisas så att

personer ej kan identifieras. Resultaten kan komma att ge ökad kunskap som kan bidra till ett

ñrbättrat patientomhändertagande

Matilda Lindqvist och Gjöril Reinecke 2010-01-11
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Beteenderelaterad skattnig instruktioner på baksidan
0-3 4-7 8-10

Lediga rörelser I Besvär vid rörelse I Uttalade rörelsebesvär
Avslappnad muskulatur I Viss muskelspänning I Spand och orörlig eller
Jämrar sig ej I Masserande rörelser I motoriskt orolig

Jämrar sig svagt I Jämrar sig högljutt

Värstalngen
smärta tänkbara

smärta

Självskattning
smårta skattas i första hand av patienten sjálv med visuell analog skala (VAS).

VAS-talet avläses på baksidan. I andra hand kan patienten använda numerisk eller verbal skala.

Beteenderelaterad smärtskattnin g
Användes endast när patienten ej klarar vare sig visuell analog, numerisk eller verbal skala.

För ytterligare information se "Riktlinjer för smärtskattning på SöS" e-mail Smartmott@sos.sll.se

SOE sTlcKAN södra täkemedelskommittén i samarbete med smärtprojektet södersjukhuset Jllt


