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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Smärta är ett vanligt problem hos intensivvårdspatienter till följd av kirurgi, trauma, 

invasiva procedurer och omvårdnadsåtgärder. Sjuksköterskan har ett viktigt ansvar att bedöma 

smärta och utvärdera smärtbehandling. Bedömningen försvåras av att många patienter har svårt att 

kommunicera för att de är intuberade, trakeostomerade, sederade, medvetandesänkta och/eller 

kognitivt påverkade. Flera bedömningsinstrument och publicerade rekommendationer finns 

tillgängliga, ändå visar tidigare studier på brister i sjuksköterskors bedömning och dokumentation av 

smärta samt utvärdering av smärtbehandling. Syfte: Att undersöka intensivvårdssjuksköterskors 

uppfattning om bedömning av smärta hos patienter med kommunikationssvårigheter. Metod: 

Bekvämlighetsurval av tio sjuksköterskor på en intensivvårdsavdelning till två ostrukturerade 

fokusgruppsintervjuer. Intervjuerna ljudinspelades, transkriberades och analyserades med hjälp av 

kvalitativ, manifest innehållsanalys med induktiv ansats. Resultat: Två huvudkategorier: Möjligheter 

i smärtbedömningen och Svårigheter i smärtbedömningen samt åtta underkategorier: Lättbedömda 

faktorer, Möjligheter med bedömningsinstrument, Sjuksköterskans erfarenhet, Kommunikation med 

patienter och närstående, Svårbedömda faktorer, Svårigheter med bedömningsinstrument, 

Sjuksköterskans tolkningar samt Utvärdering och dokumentation utgjorde resultatet. Slutsats: 

Sjuksköterskorna använde sig av flera olika resurser i smärtbedömningen, men upplevde även 

svårigheter. Användningen av bedömningsinstrument samt utvärdering och dokumentation av 

smärtbedömning och behandling kan förbättras. Klinisk betydelse: Studien har gett en djupare 

förståelse för vilka möjligheter och svårigheter intensivvårdssjuksköterskor upplever i bedömningen 

av smärta hos patienter med kommunikationssvårigheter. Det kan vara till hjälp för utveckling och 

implementering av riktlinjer och bedömningsinstrument på intensivvårdsavdelningen. 

 

Nyckelord: smärta, kommunikation, intensivvård, omvårdnad. 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

Background: Pain is a common problem in the intensive care unit due to surgery, trauma and  

invasive- and nursing procedures. Nurses are responsible for the assessment of pain and the 

evaluation of treatment. This is often complicated by communication difficulties, due to intubation, 

tracheostomy, sedation and/or cognitive impairment. Assessment tools and recommendations are 

available, but research indicates a lack in the assessment, reevaluation and documentation of pain in 

these patients. Aim: To describe intensive care nurses’ perception of the assessment of pain in 

patients with communication difficulties. Method: A convenience sample of ten nurses in an 

intensive care unit for two unstructured focus groups interviews was conducted. Data was audio 

recorded, transcribed and analyzed using qualitative, manifest content analysis with inductive 

reasoning. Results: Two main categories: Possibilities in pain assessment and Difficulties in pain 

assessment and ten subcategories: Easily assessed factors, Possibilities with assessment tools, The 

nurse’s experience, Communication with patients and significant others, Factors difficult to assess, 

Difficulties with assessment tools, The nurse’s interpretation and Reevaluation and documentation 

represented the result. Conclusions: The nurses used different resourses in pain assessment, but also 

experienced difficulties. The use of assessment tools as well as reevaluation and documentation of 

pain in these patients can be improved. Implications: This study has contributed to a deeper 

understanding of the possibilities and difficulties regarding the assessment of pain in patients with 

communication difficulties. It can contribute to the development and implementation of guidelines 

and assessment tools. 

 

Key words: pain, communication, intensive care, nursing.
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INLEDNING 

 

They asked me if I had any pain and where the pain was… I could not say; the pain 

was everywhere (Meriläinen, Kyngäs & Ala-Kokko, 2013, s. 83). 

 

Under min verksamhetsförlagda utbildning på olika intensivvårdsavdelningar, upplevde 

jag bedömningen av smärta som en stor utmaning. Många patienter hade svårt att 

kommunicera på grund av att de var intuberade, trakeostomerade, sederade, 

medvetandesänkta och/eller neuromuskulärt blockerade. Jag upplevde även att olika 

sjuksköterskor bedömde smärta på olika sätt, samt att smärtbedömningsinstrument 

användes i varierande omfattning. Jag vill därför undersöka hur 

intensivvårdssjuksköterskor uppfattar bedömningen av smärta hos patienter med 

kommunikationssvårigheter.    

BAKGRUND 

Intensivvårdssjuksköterskans ansvar 

Svensk sjuksköterskeförening (2009) skriver att ett grundläggande antagande inom 

omvårdnadsvetenskapen är att omvårdnad sker på personnivå, människan ska bemötas 

utifrån sina egna unika förutsättningar. Innebörden i begreppet hälsa är relaterat till hela 

människan och formas av hennes upplevelser. Patientens upplevelse av ohälsa kan 

bland annat påverkas av sjukdom, skada, lidande och smärta. Evidensbaserad 

omvårdnad innebär en strävan efter att förena bästa tillgängliga vetenskap och 

beprövad erfarenhet med kunskap om enskilda patienters situation och upplevelser. När 

människan blir patient och behöver vård, hamnar hon i ett beroendeförhållande till de 

professionella vårdarna. Relationen karaktäriseras av begreppet makt. Som vårdare har 

man både kunskap och befogenheter och som patient är man i beroendeställning. Det 

innebär att all omvårdnad har en etisk dimension. Varje sjuksköterska har ett moraliskt 

ansvar för bemötande, bedömningar och beslut (a.a.) Begreppet lidande kan delas in i 

livslidande, sjukdomslidande och vårdlidande. Vårdlidandet innefattar bland annat 

utebliven vård, som kan bero på bristande förmåga att se och bedöma vad patienten 

behöver (Eriksson, 1994). 
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Sjuksköterskan har en central roll i smärtbehandlingen. Den frekventa kontakten med 

patienter i olika sammanhang ger sjuksköterskan en unik möjlighet att identifiera och 

bedöma smärta, initiera smärtbehandling samt utvärdera effekten. Sjuksköterskan 

måste därför ha god kunskap om smärta, smärtbehandling, hinder för effektiv 

smärtbehandling, vanliga smärtsamma tillstånd, faktorer som påverkar patientens 

upplevelse samt giltiga och tillförlitliga metoder för bedömning. Sjuksköterskan har 

även ansvar för att identifiera patienter som riskerar otillräcklig bedömning och 

behandling av smärta. En sådan grupp är intensivvårdspatienter som inte kan 

kommunicera effektivt (Abu-Saad Huijer, Miaskowski, Quinn & Twycross, 2013). 

Intensivvårdssjuksköterskan ska, utifrån patientens individuella behov, identifiera, 

använda mätinstrument, bedöma, åtgärda och utvärdera smärtbehandling 

(Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening, 2012).  

Smärta 

Smärta är en obehaglig sensorisk och/eller emotionell upplevelse som orsakas av 

faktisk eller hotande vävnadsskada, eller som av patienten tolkas och beskrivs i termer 

av sådan skada (International Association for the Study of Pain, 1979). 

 

Smärta kan grovt delas in i akut och långvarig smärta (Helms & Barone, 2008). Ett 

tillfälligt smärttillstånd med kortare duration än tolv veckor kan definieras som akut. 

Om smärtan kvarstår längre, eller efter den tid då läkning kan förväntas efter kirurgi 

eller trauma, kallas smärtan långvarig (The British Pain Society, 2010). Akut smärta 

har en viktig biologisk funktion, genom att utgöra en varningssignal för sjukdom och 

skada. Sympatiska nervsystemet stimuleras, vilket bland annat leder till ökad puls och 

andningsfrekvens, dilaterade pupiller och rastlöshet. Vid långvarig smärta sker en 

anpassning av sympatiska nervsystemet, vilket gör att dessa symptom uteblir. 

Autonoma symptom som illamående, kräkning, blekhet och svettning minskar också, 

vilket kan leda till att smärtan underskattas av sjukvårdspersonal (Helms & Barone, 

2008).  

 

Nociceptiv smärta förmedlas via nociceptorer (fria nervändar) i somatisk och visceral 

vävnad. Smärtimpulsen leds via ryggmärgens bakhorn till hjärnan, där smärtan upplevs 

och tolkas. Nociceptorer aktiveras av biologiska, elektriska, termiska, mekaniska och 
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kemiska stimuli och inflammation är en central komponent. Neurogen smärta uppstår 

istället till följd av skador i perifera nerver (Helms & Barone, 2008). 

 

Centrala och perifera nervfibrer frisätter endogena opioider som hämmar fortledningen 

av smärtimpulser. Nivåerna av dessa opioidlika substanser varierar mellan olika 

individer och upplevelsen av smärta påverkas av både fysiska, psykologiska och 

kognitiva faktorer. Smärtupplevelsen är således unik för varje enskild person och inte 

direkt kopplad till graden av vävnadsskada (Helms & Barone, 2008). 

 

Smärta hos intensivvårdspatienter orsakas bland annat av kirurgiska ingrepp, 

traumatiska skador, invasiva procedurer och rutinmässiga omvårdnadsåtgärder som 

lägesändringar, rensugning av luftvägarna, avlägsnande av katetrar och dränage samt 

sårvård (Herr et al., 2006). En del patienter har dessutom långvariga smärttillstånd 

sedan tidigare, vilket gör bedömningen och behandlingen av den akuta smärtan mer 

komplicerad (Helms & Barone, 2008).  

 

Tidigare studier indikerar att många patienter har obehagliga minnen från tiden på 

intensivvårdsavdelningen, bland annat upplevelsen av smärta (Magarey & 

McCutcheon, 2005; Meriläinen, Kyngäs & Ala-Kokko, 2013; Rotondi et al., 2002). 

Intensivvårdspatienter som mindes smärta rapporterade frekventa upplevelser med hög 

smärtintensitet runt VAS 7 (Magarey & McCutcheon, 2005). Många kunde återkalla 

minnen av obehag och smärta från endotrakealtuben och den högsta smärtintensiteten 

var VAS 8-10 (Rotondi et al., 2002). 

 

Underbehandling av smärta kan leda till sömnstörningar, utmattning, oro, förvirring 

(Helms och Barone, 2008), kardiovaskulära och pulmonella komplikationer, långvarig 

smärta samt långa och upprepade vårdtillfällen (Carroll, Angst & Clark, 2004). Smärta 

är dessutom en av flera faktorer som anses bidra till delirium (Magarey & McCutcheon, 

2005). 

Kommunikationssvårigheter på intensivvårdsavdelningen 

Kommunikationssvårigheter hos intensivvårdspatienter är bland annat relaterat till 

sedering, medvetandesänkning, kognitiv nedsättning, delirium, neuromuskulär blockad 

och intubation (Herr et al., 2006). Sjuksköterskor kan minska frustrationen hos 
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mekaniskt ventilerade patienter med hjälp av strategier som förbättrar 

kommunikationen. Det förutsätter en bedömning av både mentala och fysiska faktorer 

som medvetandegrad, syn, hörsel, språk och muskelstyrka. Miljön runt patienten med 

ljud och ljus bör också optimeras så långt det är möjligt. Hjälpmedel för att främja 

kommunikationen innefattar bland annat av papper och penna, tavlor med bokstäver, 

ord eller bilder samt skalor för skattning av smärta, oro och dyspné. Andra 

kommunikationsmetoder är gester, huvudrörelser, handklämningar, 

blinkningar/ögonrörelser, läsa på läpparna samt användning av talkanyl vid 

trakeostomi. Kommunikationen underlättas av att personalen är konsekvent vad gäller 

metod, ställer en fråga i taget och undviker öppna frågor (Grossbach, Stranberg & 

Chlan, 2010). 

Bedömning av smärta hos patienter med kommunikationssvårigheter 

Självskattning av smärta är den mest tillförlitliga bedömningen och ska alltid tillämpas 

när så är möjligt. Ingen enskild objektiv bedömningsmetod, som tolkning av beteenden 

eller patologi, är komplett. Istället måste flera olika faktorer vägas samman (Herr et al., 

2006). 

 

Vanliga smärtsamma tillstånd och procedurer som kirurgi, sårvård, mobilisering, 

lägesändringar och tidigare kronisk smärta bör beaktas. När självskattning inte är 

möjlig kan patientens beteende bedömas, men det återspeglar inte alltid 

smärtintensiteten. Vissa beteenden kan även indikera andra typer av fysiologisk och 

emotionell stress. De måste således bedömas utifrån sitt sammanhang, med hänsyn till 

potentiella orsaker. Spänd mimik, grimaser, rynkad panna, muskelspänning samt ökade 

eller minskade kroppsrörelser kan vara tecken på smärta. Autonoma symptom som 

tårflöde och svettning kan observeras hos sederade, muskelrelaxerade och mekaniskt 

ventilerade patienter. Anhöriga, som känner patienten väl och kan uppmärksamma 

vanliga och tidigare beteenden kan också vara till hjälp (Herr et al., 2006). 

 

Fysiologiska faktorer som förändringar i puls, blodtryck och andningsfrekvens är inte 

tillförlitliga parametrar för smärtbedömning. De påverkas även av andra fysiologiska 

samt farmakologiska faktorer. Frånvaro av ökade vitala parametrar indikerar inte heller 

frånvaro av smärta. Förändringar i dessa parametrar bör dock föranleda ytterligare 
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bedömning (Herr et al., 2006). Arbour och Gelinas (2010) undersökte förändringar i 

medelartärtryck, hjärtfrekvens, andningsfrekvens, saturation och endtidalt koldioxid 

hos 105 intensivvårdspatienter som genomgått hjärtkirurgi. Patienterna observerades 

under tre testperioder när de var; (1) medvetslösa och mekaniskt ventilerade, (2) vakna 

och mekaniskt ventilerade och (3) extuberade. Hemodynamiska parametrar 

registrerades vid vila, under en smärtsam procedur (vändning) samt 20 minuter efter 

proceduren. Vakna patienter fick självskatta sin smärta. Trots att resultatet visade 

signifikanta förändringar i de flesta vitala parametrar under den smärtsamma 

proceduren samt vid återhämtningen, var förändringarna inte specifika för smärta (a.a.) 

Att hemodynamiska faktorer inte är tillförlitliga indikatorer för smärta betonades även i 

andra publikationer (Sifleet, Young, Nikoletti & Shaw, 2007; Stites, 2013). 

 

Om smärta misstänks, bör lämplig analgetika administreras, titreras och utvärderas. Om 

det inte hjälper, ska andra orsaker till patientens symptom undersökas. Varje klinik bör 

ha rutiner för bedömning av smärta och utvärdering av smärtbehandling. Lämpliga 

validerade beteendeskalor bör användas. Standardiserade bedömningsinstrument 

främjar ett konsekvent förfarande mellan olika vårdare samt underlättar kommunikation 

och utvärdering. Skalans lämplighet måste dock bedömas för varje enskild patient, det 

är viktigt att patienten har möjlighet att uppvisa alla kategorier av beteenden. 

Smärtbedömningen ska dokumenteras på ett konsekvent och tydligt sätt (Herr et al., 

2006).  

 

Puntillo et al. (2004) undersökte 5957 vakna och kommunikativa patienters beteenden 

vid smärtsamma procedurer. De innefattade antingen avlägsnande av femoraliskateter, 

insättande av central venkateter, rensugning av luftvägarna, sårvård, avlägsnande av 

dränage eller vändning. Studien genomfördes vid olika kliniker på 169 sjukhus i USA, 

Kanada, England och Australien. Patienternas beteenden jämfördes med deras egen 

smärtskattning samt upplevelse av obehag. Resultatet visade att vissa nytillkomna 

beteenden som att rygga tillbaka, grimasera, sluta ögonen, rynka pannan, få stel 

kroppshållning, knyta händerna, jämra sig och klaga verbalt, var betydligt vanligare hos 

patienter som upplevde smärta jämfört med andra patienter. De personer som uppgav 

smärta var 2,81 gånger mer benägna att ändra sin mimik och uppvisade 4,1 gånger 

oftare förändringar i kroppsrörelser. Verbala uttryck förekom 10,33 gånger mer 

frekvent. Graden av beteendeförändring var associerad med graden av smärta, men 
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även med upplevt obehag. Författarna konstaterade även att endast 19,7% av 

patienterna erhöll extra smärtlindring inför procedurerna. 

 

I en fransk multicenterstudie av Payen et al. (2007) undersöktes 1381 mekaniskt 

ventilerade patienter avseende analgesi och sedering. Resultatet visade att endast 42 % 

av patienterna smärtbedömdes dag två på intensivvårdsavdelningen, samtidigt som 

90% erhöll opioider. Mindre än 25 % av patienterna erhöll analgetika i samband med 

smärtsamma procedurer. En post hoc-analys av samma författare (Payen et al., 2009) 

visade att de patienter som smärtbedömdes, oftare erhöll en multimodal 

smärtbehandling (en kombination av opioider och annan typ av analgetika, till exempel 

paracetamol). De behandlades även i större utsträckning för procedursmärta. 

Bedömning av smärta var också associerat med bedömning av sedering samt mindre 

doser av framför allt midazolam, men även muskelrelaxantia. Smärtbedömning var 

även korrelerat med färre dygn i ventilator samt kortare tid på 

intensivvårdsavdelningen. 

 

I en kanadensisk enkätundersökning av Rose et al. (2012) studerades 842 

intensivvårdssjuksköterskors inställning till smärtbedömning. Resultatet visade att de 

flesta sjuksköterskor ansåg det lika viktigt att bedöma smärta hos kommunikativa som 

icke kommunikativa patienter. Trots det var de mindre benägna att använda 

beteenderelaterade skalor än självskattningsskalor. Endast 61% av sjuksköterskorna 

uppgav att resultat från smärtskattning diskuterades ofta eller rutinmässigt vid 

överrapportering. Bara 42% ansåg att analgetika ordinerades till ett målvärde för 

smärtskattning eller andra bedömningsparametrar. De vanligaste 

smärtskattningsinstrumenten som användes till patienter med 

kommunikationssvårigheter var Behavioral Pain Scale, Adult Nonverbal Pain Scale och 

Critical-Care Pain Observation Tool. De sjuksköterskor som inte använde 

smärtskattningsinstrument bedömde smärta utifrån både beteendemässiga och 

fysiologiska faktorer, endast beteendemässiga faktorer eller endast fysiologiska 

parametrar. Övriga tecken på smärta och faktorer som påverkade bedömningen var 

agitation, bedömning av anhöriga samt patientens anamnes, allmäntillstånd och aktuella 

procedurer. Den beteendemässiga faktor som oftast kopplades till smärta var 

grimasering. De flesta sjuksköterskor ansåg att fysiologiska parametrar var måttligt till 
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mycket viktiga i smärtbedömningen. De parametrar som av 529 sjuksköterskor oftast 

kopplades till smärta var ökat blodtryck, ökad andningsfrekvens, ökad hjärtfrekvens, 

svettning samt förändring av saturationen. Endast 29% av respondenterna hade läst 

publicerade riktlinjer eller rekommendationer för smärtbedömning. Rutinmässig 

användning av bedömningsinstrument var associerat med medvetenhet om riktlinjer 

samt tillgänglighet av bedömningsinstrument.  

Smärtbedömningsinstrument 

Självskattningsskalor 

En del patienter som inte kan uttrycka sig verbalt har ändå möjlighet att kommunicera 

genom att skriva, måtta med fingrarna eller blinka för ja eller nej (Herr et al., 2006). De 

vanligaste självskattningsskalorna för smärta är Visual Analogue Scale (VAS), 

Numerical Rating Scale (NRS) och Verbal Rating Scale (VRS). VAS utgörs av en 10 

cm lång linje med verbala beskrivningar som ingen- till värsta tänkbara smärta. 

Patienten får markera sin skattade smärtintensitet på linjen. NRS är en numerisk skala 

som utgörs av 11, 21 eller 101 punkter som också representerar ingen- till värsta 

tänkbara smärta. VRS innehåller ett antal adjektiv som beskriver smärtintensitet. Ofta 

används orden ingen, lindring, måttlig och- svår/intensiv smärta. Varje beskrivning 

representeras av en siffra för att underlätta dokumentationen. Samtliga skalor är 

validerade och tillförlitliga (Williamson & Hoggart, 2005).  

Beteenderelaterade skalor 

Behavioral Pain Scale (BPS) utvecklades av Payen et al (2001). Skalan inspirerades av 

tidigare forskning, som visade ett samband mellan vissa beteenden och patienters 

självskattning av smärta. BPS bedömer ansiktsuttryck, rörelser av övre extremiteter och 

följsamhet med ventilatorn. Den ger poäng från 3 (ingen smärta) till 12 (maximal 

smärta). Skalan har visat sig ha god reliabilitet och validitet för smärtbedömning av 

sederade patienter (Cade, 2008). Avsaknad av kroppsrörelser som en indikation på 

smärtfrihet är dock ifrågasatt. Skalan är heller inte validerad för mätning av 

smärtintensitet (Stites, 2013). 

 

Critical-Care Pain Observation Tool (CPOT) utformades av Gelinas, Fillion, Puntillo, 

Viens och Fortier (2006). Instrumentet konstruerades med hjälp av innehåll från redan 

befintliga skalor (bland annat BPS) samt andra aspekter från författarnas tidigare 
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studier (Gelinas et al., 2004). Skalan innefattar ansiktsuttryck, kroppsrörelser, 

muskelspänning samt följsamhet med ventilatorn hos intuberade patienter eller ljud/tal 

hos extuberade patienter. Varje kategori ger 0-2 poäng, med total poäng 0 (ingen 

smärta) till 8 (maximal smärta). CPOT är den skala som har visat bäst reliabilitet och 

validitet för användning till kritiskt sjuka patienter som inte kan kommunicera. Högre 

poäng har skattats vid smärtsamma procedurer (Stites, 2013). I en studie av Vazques et 

al (2011) användes CPOT vid lägesändringar, som var en av de mest frekventa och 

smärtsamma procedurerna på intensivvårdsavdelningen. Resultatet visade att skalan 

kunde användas till både vakna och medvetslösa patienter som hade svårt att 

kommunicera verbalt. Ansiktsuttryck var den indikator som förändrades mest vid 

proceduren, följt av kroppsrörelser, följsamhet med ventilatorn och sist 

muskelspänning. Författarna konstaterade även att endast 12,7% av patienterna erhöll 

extra analgetika inför lägesändringen. Stites (2013) betonar att CPOT inte är validerad 

för mätning av smärtintensitet. Vidare finns det inget validerat instrument för 

smärtbedömning av patienter med agitation, delirium, kronisk smärta, hemodynamisk 

instabilitet, förlamning, neuromuskulära sjukdomar eller neuromuskulär blockad. 

Eftersom smärta är en komplex och personlig upplevelse, är den svår att bedöma utan 

patientens egen beskrivning och självskattning. Det är till exempel svårt att upptäcka 

neurogen smärta, som kräver en annan farmakologisk behandling än opioider (a.a.) 

 

I en kanadensisk studie undersöktes intensivvårdssjuksköterskors dokumentation av 

smärtbedömning hos icke kommunikativa patienter före införandet av CPOT. Nästan 

en fjärdedel av patienterna hade ingen dokumentation om smärtbedömning under tiden 

på intensivvårdsavdelningen. Administrering av analgetika dokumenterades ofta utan 

att föregående eller efterföljande smärtskattning noterades. Dokumentationen 

reflekterade en osäkerhet kring om patienternas beteende orsakades av smärta, agitation 

eller delirium. Det resulterade ofta i att en kombination av analgetiska, sedativa- och 

antipsykotiska läkemedel administrerades (Haslam, Dale, Knechtel & Rose, 2012). I en 

senare studie granskades sjuksköterskors dokumentation av smärtbedömning efter 

införandet av CPOT. Resultatet visade att frekvensen av smärtbedömningar ökade, 

samt att administreringen av analgetika och sedativa troligen påverkades. Många 

dokumenterade CPOT-poäng som indikerade smärta följdes dock inte av att analgetika 

administrerades (Rose, Haslam, Dale, Knechtel & McGillon, 2013). 
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Vidare finns Pain Assessment and Intervention Notation (PAIN algorithm), Nonverbal 

Pain Assessment Tool (NPAT) och Adult Nonverbal Pain Scale (NVPS), men de är 

inte fullständigt validerade (Stites, 2013). 

PROBLEMFORMULERING 

Smärta är ett vanligt problem hos intensivvårdspatienter och sjuksköterskan har ett 

viktigt ansvar att identifiera och bedöma smärta hos patienter med 

kommunikationssvårigheter. Flera bedömningsinstrument och publicerade 

rekommendationer finns tillgängliga, ändå visar tidigare forskning på brister i 

bedömning och dokumentation av smärta samt utvärdering av smärtbehandling. 

SYFTE 

Att undersöka intensivvårdssjuksköterskors uppfattning om bedömning av smärta hos 

patienter med kommunikationssvårigheter. 

Forskningsfrågor 

Vilka faktorer anses vara viktiga i smärtbedömningen? 

Vilka utmaningar och svårigheter upplevs? 

Vilka resurser finns? 

Hur är inställningen till smärtbedömningsinstrument? 

METOD 

Design 

En beskrivande kvalitativ design (Polit & Beck, 2008) tillämpades.  

Urval 

Ett bekvämlighetsurval av sjuksköterskor på en intensivvårdsavdelning med vuxna 

kirurgiska och medicinska patienter. En av chefssjuksköterskorna fungerade som 

gatekeeper (Polit & Beck, 2008) och valde ut tillgängliga deltagare till två 

fokusgruppsintervjuer. Inklusionskriterierna var intensivvårdssjuksköterskor med 

klinisk erfarenhet, vilket på den aktuella avdelningen innebar förtrogenhet med 

bedömningsinstrumenten VAS och CPOT. 
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Förutsättningen för en bra och sammanhållen diskussion där alla kan komma till tals är 

fyra till sex deltagare i varje grupp (Wibeck, 2010). I föreliggande studie rekryterades 

fem informanter till varje fokusgrupp. Utbytet av information underlättas av att 

grupperna är homogena avseende utbildning, arbetsuppgifter och arbetsmiljö (Wibeck, 

2010). Av den anledningen exkluderades chefssjuksköterskorna på avdelningen. 

Datainsamling 

Intervjuerna genomfördes i ett avgränsat rum på kliniken under överlappningstiden 

mellan dag- och kvällspersonal. Datainsamlingen påbörjades efter att godkännande av 

verksamhetschefen erhållits (Bilaga 1). 

 

I syfte att minimera moderatorns påverkan valdes ostrukturerade fokusgruppsintervjuer. 

Även om forskningsfrågan är tydlig kan det vara relevent att undersöka vilka aspekter 

av ämnet som kommer upp spontant. Moderatorn bör samtidigt ha beredskap att styra 

upp diskussionen när deltagarna avviker från ämnet eller när några personer inte kom 

till tals (Wibeck, 2010). En specifik fråga ställdes då direkt till den personen. En 

intervjuguide användes som stöd (Bilaga 2) och intervjuerna dokumenterades med 

hjälp av ljudinspelning som höll god kvalitet. Ljudfilerna kommer att raderas när 

arbetet är slutfört. 

Dataanalys 

Data från intervjuerna transkriberades enligt transkriptionsnivå tre, som är 

skriftspråksnormerad (Wibeck, 2010). Omtagningar, tvekljud och uppbackningar togs 

bort och texten bestod av fullständiga meningar. Denna nivå tillämpades efter som det 

var innehållet i det som sades och inte interaktionen i gruppen som var av intresse. 

 

Inspirerat av Lundman och Hällgren Graneheim (2012) genomfördes en manifest 

innehållsanalys med induktivt resonemang (a.a). Det manifesta innehållet i en text 

utgörs av det synliga och uppenbara i det som sägs, utan tolkning av underliggande 

budskap (Graneheim & Lundman 2004). Ett induktivt resonemang innebär en 

förutsättningslös analys av texten (Lundman & Hällgren Graneheim (2012), där 

specifika observationer leder fram till mer generella regler (Polit och Beck, 2008). De 

transkriberade texterna lästes igenom upprepade gånger, varefter meningsenheter 
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identifierades, kondenserades, kodades och sorterades in i kategorier och 

underkategorier. Insamlad data och kategorier diskuterades även med en oberoende 

person. Exempel på analysprocessen presenteras i Tabell 1. 

 

Tabell 1: Exempel på meningsenheter, kondensering och kategorier. 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Underkategori Kategori 

Men det blir ju en känsla 

man får genom åren 

också. Det är ju en känsla 

på nåt vis när man har 

jobbat länge, man märker. 

 

Man får en 

känsla när man 

har jobbat länge. 

Sjuksköterskans 

erfarenhet 

Möjligheter i 

smärtbedömningen 

Ja de [vitala parametrar] 

är viktiga men de är 

väldigt svårbedömda, 

därför att puls och 

blodtryck är ju faktiskt, 

kan ju vara egentligen helt 

skilda saker. Så de är ju 

väldigt trubbiga. 

Vitala 

parametrar är 

viktiga men 

svårbedömda. 

Svårbedömda 

faktorer 

Svårigheter i 

smärtbedömningen 

 

ETISKA ASPEKTER 

En etisk styrka i fokusgruppsintervjuer är att informanterna i stor utsträckning får 

komma till tals på sina egna villkor (Wibeck, 2010). De etiska principerna gällande 

information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande (Brymar, 2011) uppfylldes genom 

att samtliga deltagare erhöll skriftlig information om studiens syfte och 

tillvägagångssätt, konfidentialitet samt frivilligt deltagande (Bilaga 3). Etikprövning 

(Svensk författningssamling, 2010) var inte aktuell. Undersökningen behandlade inte 

känsliga personuppgifter, innebar inget fysiskt ingrepp på informanterna och hade inte 

som syfte att fysisk eller psykiskt påverka deltagarna. Informanterna utgjordes inte av 

en utsatt grupp i beroendeställning till forskaren.  
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RESULTAT 

Deltagarna bestod av nio kvinnor och en man med 1,5 till 35 års klinisk erfarenhet som 

intensivvårdssjuksköterskor. Samtliga sjuksköterskor arbetade både på 

intensivvårdsavdelningen och på den postoperativa avdelningen på sjukhuset. 

Materialet från intervjuerna sammanställdes under två huvudkategorier och åtta 

underkategorier. 

 

Tabell 2: Kategorier och underkategorier. 

 

Möjligheter i smärtbedömningen 

Lättbedömda faktorer 

Informanterna ansåg att vitala parametrar som puls, blodtryck och andningsfrekvens 

var viktiga faktorer i smärtbedömningen. 

 

Man tittar ju väldigt mycket på pulsen och andningsfrekvensen. 

 

Övervakningen var till hjälp genom att påvisa en förändring i patientens tillstånd.  

 

Och övervakningen är ju till hjälp förutom den kliniska blicken, att man ser att nånting 

händer i alla fall, oavsett vad det är liksom.  

 

Motorisk oro, rörelsemönster och att patienten spände sig i kroppen och spjärnade emot 

kopplades ofta till smärta, liksom mimik som grimaser och bekymmersrynkor. Smärta 

Kategorier Möjligheter i smärtbedömningen Svårigheter i 

smärtbedömningen 

 

Underkategorier 

 

Lättbedömda faktorer 

 

Möjligheter med 

bedömningsinstrument 

 

Sjuksköterskans erfarenhet 

 

Kommunikation med patienter 

och närstående 

 

Svårbedömda faktorer 

 

Svårigheter med 

bedömningsinstrument 
 

Sjuksköterskans tolkningar 

 

Utvärdering och 

dokumentation  
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hos intuberade patienter uttrycktes även genom att de låg bakåt med huvudet, tryckte 

huvudet bakåt eller försökte dra endotrakealtuben. Äldre och dementa patienter blev 

ofta motoriskt oroliga när de hade ont. 

 

Men ibland tycker jag klassiskt det är att de börjar slita ut nålar och katetrar och ska 

upp ur sängen. 

 

Beteenden ansågs enklare att bedöma tack vare lättare sedering. 

 

Men i och med att man har dem lite ytligare patienterna nu för tiden, så är de ju också 

lättare att läsa av tycker jag, smärta med ansiktsuttryck. 

 

Vitala parametrar och beteenden noterades framför allt vid smärtsamma procedurer hos 

sederade och intuberade patienter. Då observerades bland annat ökad puls och 

andningsfrekvens samt grimaser och muskelspänning, även hos patienter som för övrigt 

inte visade några tecken på smärta. 

 

Även om man som syrra inte har tid att vara med i omvårdnaden, att man åtminstone 

tittar på när uskorna [undersköterskorna] vänder och bäddar. Då tycker jag att man 

märker om de har ont. 

 

Diagnosen och situationen var viktig i smärtbedömningen. Om patienten var opererad 

förväntade man sig smärta, medan respiratorisk insufficiens med endotrakealtub ansågs 

göra mindre ont. Tidigare kronisk smärta beaktades också, liksom smärta i samband 

med att magen kom igång. Informanterna tog även hänsyn förekomst av 

endotrakealtub, ventrikelsond, dränage, artärnål och sår i smärtbedömningen. 

 

Att man ska ta för givet av att de har lite ont av tuben i alla fall, eller av alla av 

artärnålen eller vad som helst, V-sonden ja. Så jag blir ilsk om de har bara Propofol 

till exempel. 

 

Sjuksköterskorna menade vidare att patienterna får ont av den immobilisering som 

intensivvården innebär. 

 

Ligger de på IVA så får de ju ont bara av att de ligger still i en säng, så jag tycker ju 

alla ska ha nån typ av analgetika. 
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Möjligheter med bedömningsinstrument 

CPOT upplevdes som en bra, enkel och hanterbar skala för ickeverbala, sederade 

patienter som inte kan kommunicera på annat sätt. Mätinstrument för dessa patienter 

hade tidigare efterfrågats. Det uttrycktes dock att CPOT borde kopplas till åtgärder för 

att sjuksköterskorna skulle ha nytta av den. Vidare planerades det att även 

undersköterskorna skulle kunna använda skalan. CPOT var ett hjälpmedel för 

bedömning av procedursmärta vid tvätt och vändning. Om patienten fick över 4 poäng 

på skalan, skulle smärtbehandling initieras. 

Sjuksköterskans erfarenhet 

När sjuksköterskorna inte visste om patientens symptom berodde på smärta, kunde de 

prova att ge analgetika och utvärdera effekten. 

 

Men om man tänker som dementa patienter eller patienter som har afasi som svarar 

fel, då liksom då får man ju prova sig fram ibland också […] 

 

Ibland blev patienterna lugnare när analgetika hade administrerats, vilket enligt 

informanterna även kunde bero på opiaternas ångestdämpande effekt. 

 

Informanterna menade att de var bra på att uppskatta smärta. De tog hänsyn till 

helheten, den samlade bilden av patienten i bedömningen. Sjuksköterskorna hade nytta 

av sin yrkeserfarenhet, de fick en känsla med tiden och kunde se när patienterna hade 

ont. De lärde sig även vad som brukade orsaka smärta.  

 

Och så reagerar nån erfaren syrra ”Nej, men han har ingen smärtis, ska vi inte sätta 

in nånting?” Alltså man vet att den här typen av operationer har alltid en epidural 

eller nånting annat, men har inte det nu för man kan inte lägga en epidural. 

 

Det uttrycktes även att sjuksköterskorna kunde utesluta att patientens symptom berodde 

på oro om patienten hade pågående sedering. Eftersom patienterna var väl övervakade, 

behövde informanterna inte vara restriktiva med analgetika på grund av risken för 

andningsdepression. 

 



 

  15 

Kommunikation med patienter och närstående 

Respondenterna uttryckte att de idag, när patienterna var mer vakna, hade en annan 

kommunikation med dem. Patienterna kunde ofta kommunicera även om de inte var 

verbala, till exempel genom att krama händer, blinka, nicka eller skaka på huvudet. 

Text och bilder kunde också användas. 

 

Nej, idag har man ju kanske även om de inte är verbala så kan man ändå kommunicera 

med liksom handklämningar, nickningar, blinkningar och förhoppningsvis framöver 

kanske via en dator eller nåt sånt. 

 

Kommunikation med anhöriga nämndes också som en resurs. Närstående kunde bidra 

med information som inte fanns dokumenterad.  

 

Där kan man ju ta hjälp av närstående och fråga, när man liksom märker att det inte 

alls går liksom, om det är nåt speciellt. Det är inte alltid sånt står i journalen. 

 

Anhörigas upplevelse av situationen hade också betydelse, då de kunde påverka 

patienten.  

Svårigheter i smärtbedömningen 

Svårbedömda faktorer 

Vitala parametrar var en del men inte allt i smärtbedömningen. De var viktiga men 

samtidigt svårbedömda. 

 

Alltså, jag ger nog inte bara smärtstillande på en ökad puls och andningsfrekvens. 

 

Möjligheten att bedöma vitala parametrar berodde även på patientens tillstånd. 

 

Det beror på vad man har för patient, har man en som ligger alltid med 

förmaksflimmer på 130 i puls och ett lågt tryck, så då kan man ju inte gå efter det. 

 

Puls, blodtryck och saturation kunde även försämras när patienten vändes på sidan. 

Det kunde feltolkas som relaterat till andning och ventilation, när det egentligen 

berodde på smärta. 

 

Att ibland så tycker jag nej det går inte bara att ligga på den sidan, så tar vi för givet 

att det har med andning och ventilation att göra. Det kanske är smärta egentligen som 

du säger då, att de mår bäst av att ligga platt på rygg så där. Det gör minst ont, 

trycker ingenstans 
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En del patienter blev tysta och låg stilla för att de hade ont, vilket kunde leda 

till att smärtan inte uppmärksammades. 

 

[…] utan kanske ligger blick stilla bara för att det gör så himla ont, men ändå inte 

uttrycker det. Så kan det också vara och de är svårast att hitta tror jag, de som ligger. 

 

Erfarenhet av medvetslöshet på grund av smärta uttrycktes också, medan andra 

personer med tidigare smärtproblem uppvisade ett motsatt beteende och skrek trots att 

de hade fått stora doser analgetika. Det ansågs bero på ett invant beteende, trots att 

patienterna egentligen inte hade så ont. Patienter som behandlades med remifentanil 

[en kortverkande opioid] mer än en vecka blev abstinenta vid utsättning om inte 

morfin sattes in. Deras beteende feltolkades ofta, vilket ledde till att sedering istället 

för opioider administrerades. 

 

Nej som men han liksom det kröp i i hela kroppen och han var så orolig. Han kunde 

inte ligga, han kunde inte sitta. Liksom det var, jag tänkte nu fick han nåt liksom 

konstigt i huvudet, jag förstod inte vad det var från början. 

 

Det ansågs viktigt att inte bara behandla smärtan utan att se orsaken, för att kunna 

uppmärksamma eventuella komplikationer. Samtidigt kunde det vara svårvärderat. 

 

Och bara ger smärtstillande, smärtstillande och sen så är det ett stort ileus som man 

glömmer bort. 

 

Tidigare smärta som inte fanns dokumenterad i journalen kunde också utgöra ett 

problem, patienten kanske inte kunde ligga på ena sidan på grund av höftsmärta. När 

personer med långvarig smärta låg på intensivvårdsavdelningen, hamnade de ofta i en 

svår situation eftersom de inte fick sina ordinarie mediciner. Ofta stod de på 

depottabletter som tog tid att sätta in igen. Stämningshöjande läkemedel som sattes ut 

kunde leda till depressioner och påverka patientens smärta. 

 

Dementa och förvirrade patienter var också svåra att smärtbedöma. En del uppfattades 

som klara i huvudet fram tills att de extuberades. Först då upptäcktes det att de var 

desorienterade. 
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Svårigheter med bedömningsinstrument 

CPOT var en av många nya rutiner kring sedering och smärta och hade inte hunnit 

etableras i det kliniska arbetet. 

 

Det är en av alla många nya rutiner, så man får ta en i taget och jobba in. Det har 

varit så mycket nu. 

 

CPOT användes sällan eller aldrig och bedömdes i nuläget vara ett trubbigt instrument. 

Skalans placering på baksidan av övervakningskurvan begränsade också användningen 

och gjorde att ingen tittade på den. Övervakningskurvorna på uppvakningsavdelningen, 

där VAS stod på framsidan, ansågs vara bättre. 

 

Sjuksköterskans tolkningar 

Det uttrycktes även att intensivvårdssjuksköterskor ibland underskattade patienternas 

smärta på grund av rädsla för att påverka andningen med analgetika. 

Smärtbehandlingen var mer restriktiv på intensivvårdsavdelningen än på 

uppvakningsavdelningen. 

 

Många uppgifter samlades även in omedvetet och var svåra att förmedla. 

 

Många gånger tycker jag det är svårt att förmedla det där med, speciellt när man har 

studenter som frågar ”Varför gör du så här nu?” Då har man på nåt sätt själv samlat 

in en massa uppgifter som man inte ens är medveten om, men man allt det här så 

tolkar man in att så här är det. 

 

Sjuksköterskorna menade vidare att det var svårt att skilja mellan smärta, oro och stress 

och att det ibland missbedömdes. 

 

Ibland kan det ju vara så också att vi kanske missbedömer det som smärta, det som är 

liksom oro, att de känner att vi manipulerar dem och vänder på dem och håller på. Det 

är inte alls säkert att det är smärta. 

 

Rädsla, smärta och oro ansågs även höra ihop och patienterna kunde själva ha svårt att 

skilja på det. En del patienter kunde besväras av obehag och kväljningar från 

ventrikelsonden, även om den inte gjorde ont. 
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Utvärdering och dokumentation 

Informanterna menade att smärtbehandlingen inte alltid utvärderades, trots att det var 

extra viktigt på patienter som hade svårt att kommunicera. 

 

Att man har en uppföljning på vad man har gjort när det gäller smärtan och framför 

allt kanske ickeverbala patienter då, som inte kan tala om att de kanske vill ha mer 

eller ja att det inte räcker riktigt. Så man ger sina 3 mg och så tycker man att det här 

är nog, men en som ropar och skriker den får mera liksom. 

 

När patienterna var mer vakna och personalen hade en annan kommunikation med 

dem, dokumenterades inte alltid smärtskattningen. Sjuksköterskorna menade att de 

gjorde mycket mer än vad som stod i journalen. 

 

[…] och sen kanske det är så här också att eftersom de är lite mera vakna så har man 

en annan kommunikation och då kanske man glömmer bort att skriva ner om man har 

liksom uppskattat smärtan, jag vet inte. 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Inspirerat av Lundman och Hällgren Graneheim (2012) diskuteras resultatets 

trovärdighet utifrån begreppen giltighet, tillförlitlighet, överförbarhet och delaktighet. 

Giltighet 

Resultatets giltighet syftar till att lyfta fram det som är representativt och typiskt för det 

som var avsett att beskrivas, det handlar om hur sant resultatet är (Lundman och 

Hällgren Graneheim, 2012). Hur många fokusgrupper som behövs styrs både av 

teoretisk mättnad och tids- och resurstillgång (Wibeck, 2010). I föreliggande studie 

inkluderades både kvinnor och män, vilket ökar möjligheten att beskriva ämnet utifrån 

olika erfarenheter. En majoritet av deltagarna var kvinnor, å andra sidan återspeglade 

det personalgruppen som helhet på den aktuella avdelningen. Det bör dock framhållas 

att urvalet var begränsat. Ett större antal fokusgrupper hade kanske kunnat lyfta fram 

fler variationer i informanternas upplevelser. 
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I föreliggande studie beskrevs urvalet och analysförfarandet så noggrant som möjligt 

för att ge läsaren möjlighet att bedöma resultatets giltighet. Av samma anledning har 

citat från intervjuerna presenterats. 

 

Tillförlitlighet 

En noggrann beskrivning av analysarbetet stärker även resultatets tillförlitlighet 

(Lundman och Hällgren Graneheim, 2012). Båda fokusgruppsintervjuerna 

genomfördes av samma moderator, vilket minskar risken att olika deltagare får olika 

uppföljningsfrågor. Samtidigt innebär det mindre möjligheter att fånga upp variationer i 

upplevelsen av fenomenet. Tillförlitligheten stärks av att texterna och kategorierna 

diskuterades med handledaren genom hela analysprocessen. 

 

Överförbarhet 

Överförbarhet handlar om i vilken utsträckning resultatet kan överföras till andra 

grupper eller situationer (Polit & Beck, 2008). En noggrann beskrivning av studiens 

kontext ger läsaren möjlighet att bedöma resultatets överförbarhet (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012). I föreliggande studie begränsas överförbarheten av att 

samtliga informanter rekryterades från samma klinik. Syftet med en fokusgruppsstudie 

är dock inte att dra generella slutsatser, utan att få en djupare förståelse för människors 

tolkning av ett problemområde (Wibeck, 2010). 

 

Delaktighet 

Hur neutralt resultatet är handlar om forskarens påverkan på studien. I kvalitativa 

studier är forskarens delaktighet given, genom att i samspelet under intervjun vara 

medskapare av texten. Resultatet av en intervjustudie kan därför inte ses som 

oberoende av forskaren (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Ostrukturerade 

fokusgruppsintervjuer minskar dock moderatorns påverkan på resultatet. Samtidigt 

innebär metoden mindre möjligheter att klippa av ofruktsamma diskussioner (Wibeck, 

2010). I föreliggande material växlade samtalsämnet mellan kommunikativa och icke 

kommunikativa patienter, intensivvårdsavdelningen och den postoperativa avdelningen 

samt mellan bedömning och behandling av smärta. Endast data som handlar om 

bedömning av smärta hos patienter med kommunikationssvårigheter har presenterats. 

Det bör dock nämnas att den bedömningen grundar sig på moderatorns tolkning av 

materialet.  
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Resultatdiskussion 

Möjligheter i smärtbedömningen 

Sjuksköterskorna i föreliggande studie såg vitala parametrar som en viktig del i 

smärtbedömningen. Det överensstämmer med nyligen publicerade rekommendationer 

(Barr et al, 2013; Riker & Fraser, 2013), som förespråkar att förändringar i vitala 

parametrar bör föranleda ytterligare bedömning av smärta. 

 

De beteenden som informanterna kopplade till smärta var motorisk oro, spänd 

kroppshållning, att patienten försökte dra endotrakealtuben samt spänd mimik. 

Kroppsrörelser, muskelspänning och ansiktsuttryck ingår även i CPOT, som är ett 

validerat instrument för bedömning av smärta hos patienter med 

kommunikationssvårigheter (Stites, 2013). Sjuksköterskorna i föreliggande studie 

tillämpade således många tillförlitliga beteenden för smärta i bedömningen. 

 

Patientens diagnos och situation beaktades också. Sjuksköterskorna tog bland annat 

hänsyn till om patienten var opererad eller inte, samt förekomst av invasiv utrustning 

som endotrakealtub, ventrikelsond och dränage. Herr et al (2006) rekommenderar 

bedömning av potentiella orsaker till smärta, men det diskuteras inte i nya publikationer 

(Barr et al, 2013; Riker & Fraser, 2013). Där rekommenderas istället rutinmässig 

bedömning med hjälp av validerade instrument som BPS och CPOT. Samtidigt 

förespråkas administrering av analgetika inför smärtsamma procedurer. 

Sjuksköterskorna i föreliggande studie upplevde CPOT som ett enkelt och bra 

instrument, framför allt för bedömning av procedursmärta vid tvätt och vändning. 

 

Vidare uttryckte informanterna att de idag, tack vare ytligare sedering, hade en bättre 

kommunikation med patienten. Bedömningen av smärta underlättades av att patienterna 

ofta kunde kommunicera genom att blinka, nicka eller skaka på huvudet samt krama 

händer. Riker och Fraser (2013) betonar också möjligheten till självskattning som en av 

många fördelar med ytlig sedering. En observationsstudie av Happ et al (2011) visade 

dock att 37,7% av kommunikationen mellan sjuksköterskor och patienter avseende 

smärta misslyckades. Detta till följd av att patienterna blev förvirrade av eller 

ofokuserade på sjuksköterskornas frågor, samt att sjuksköterskorna hade svårt att tolka 

patienternas budskap. 
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Anhöriga nämndes också som en resurs som kunde bidra med information som inte 

fanns dokumenterad i journalen. Herr et al. (2006) diskuterar också fördelen med att ta 

hjälp av anhöriga som känner till patientens vanliga beteende.  

Svårigheter i smärtbedömningen 

Sjuksköterskorna ansåg att vitala parametrar var en del men inte allt i 

smärtbedömningen, de var viktiga men samtidigt svårbedömda. Den uppfattningen 

stöds av nya rekommendationer (Riker & Fraser, 2013), som betonar att vitala 

parametrar varken korrelerar med patienters självskattning eller beteendemässiga 

faktorer. Förändringar i vitala parametrar bör endast föranleda ytterligare bedömning. 

 

Informanterna i föreliggande studie upplevde även svårigheter i bedömningen av 

beteenden, då en del patienter reagerade annorlunda och låg tysta och stilla på grund av 

smärta. Den uppfattningen delas av Stites (2013), som menar att avsaknad av 

kroppsrörelser som en indikation på smärtfrihet är ifrågasatt samt utgör en begränsning 

med beteenderelaterade skalor. 

 

Informanterna diskuterade även svårtolkade beteenden och konsekvenser av utsatta 

mediciner hos intensivvårdspatienter med tidigare smärtproblem. Det tycks saknas 

studier som berör det ämnet. 

 

Dementa och förvirrade patienter ansågs också vara svåra att smärtbedöma. Det 

problemet diskuteras även i två nya publikationer, som förespråkar användning av 

smärtbedömningsinstrument utvecklade för demens (Corbett et al, 2012; Monroe & 

Mion, 2012). Aktuell forskning indikerar att patienter med svår demens har en subtil 

ökning i det beteendemässiga svaret på smärta, framför allt ansiktsuttryck (Corbett et 

al, 2012), men kan uppvisa både ökade och minskade beteendemässiga symptom 

(Monroe & Mion, 2012). 

 

Husebo, Strand, Moe-Nilssen, Husebo & Ljunggren (2010) testade reliabilitet och 

validitet för Mobilization-Observation-Behaviour-Intensity-Dementia (MOBID-2). Den 

utgår från vokalisering, ansiktsuttryck och skyddande beteende vid ett antal guidade 

rörelser. Skalan visade god reliabilitet och validitet hos patienter med svår demens, men 
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överförbarheten begränsas av ett urval från endast ett vårdhem. Samtidigt betonades det 

att smärtbedömning av dementa patienter alltid är svårt och förutsätter att bedömaren 

känner till patientens vanliga beteende. 

 

Pain Assessment in Advanced Dementia (PAINAD) utgår från andning, negativ 

vokalisering, ansiktsuttryck, kroppsspråk och tröstbarhet. Skalan har visat god validitet 

och reliabilitet hos vuxna patienter som, på grund av kognitiv nedsättning, inte kan 

självskatta sin smärta. Instrumentet har använts framgångsrikt hos patienter som vårdas 

på sjukhus, men skalans eventuella tillämpning inom intensivvården har inte diskuterats 

(Monroe & Mion, 2012). 

 

Sjuksköterskorna i föreliggande studie menade att CPOT sällan användes på 

avdelningen. Många nya rutiner ledde till att skalan ännu inte var etablerad i det 

kliniska arbetet. Även dess placering på baksidan av övervakningsjournalen begränsade 

användningen. I en kanadensisk studie av Rose et al (2012) framgick det att 

sjuksköterskorna var mindre benägna att använda beteenderelaterade skalor än 

självskattningsskalor. Rutinmässig användning av bedömningsinstrument var där 

associerat med medvetenhet om riktlinjer samt tillgänglighet av bedömningsinstrument. 

Ett flertal publicerade riktlinjer (Barr et al, 2013; Riker & Fraser, 2013; Riksföreningen 

för anestesi och intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening, 2012), förespråkar 

användningen av validerade instrument för bedömning av smärta. 

 

Informanterna diskuterade vidare att smärtbehandlingen inte alltid utvärderades, trots 

att det ansågs extra viktigt hos ickeverbala patienter som inte själva kunde uttrycka 

behov av mer analgetika. Det framgick även att smärtskattningen inte alltid 

dokumenterades. När patienterna var mer vakna och kommunikativa, glömde 

sjuksköterskorna ibland bort att skriva ned smärtbedömningen. En studie av Haslam, 

Dale, Knechtel och Rose (2012) visade också på brister i utvärdering och 

dokumentation efter bedömning och behandling av smärta. Samtidigt skriver 

Riksföreningen för anestesi och intensivvård och Svensk sjuksköterskeförening (2012) 

att intensivvårdssjuksköterskan har ett ansvar att, utifrån patientens individuella behov, 

bedöma, åtgärda och utvärdera smärtbehandling. Riker och Fraser (2013) betonar att 
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bedömning och dokumentation av smärta är associerat med förbättrat utfall hos 

intensivvårdspatienter. 

 

Respondenterna uttryckte att det var svårt att skilja mellan smärta och oro, vilket även 

framgick i en studie av Haslam, Dale, Knechtel och Rose (2012). Osäkerhet huruvida 

patienternas beteende orsakades av smärta, agitation eller delirium, resulterade ofta i att 

en kombination av analgetiska, sedativa- och antipsykotiska läkemedel 

administrerades. Barr et al (2013) samt Riker och Fraser (2013) menar att analgetika 

bör administreras före sedativa. Denna behandlingsregim kan förkorta tiden i ventilator 

och minska behovet av sedering. 

Slutsats 

Sjuksköterskorna i föreliggande studie använde en kombination av olika resurser för att 

bedöma smärta hos patienter med kommunikationssvårigheter. Samtidigt upplevdes 

flera svårigheter i bedömningen. Användningen av bedömningsinstrument samt 

utvärdering och dokumentation av smärtbedömning och behandling hos dessa patienter 

kan förbättras. 

Klinisk betydelse 

Föreliggande studie har gett en djupare förståelse för vilka möjligheter och svårigheter 

intensivvårdssjuksköterskor upplever i bedömningen av smärta hos patienter med 

kommunikationssvårigheter. Det kan vara till hjälp för utveckling och implementering 

av riktlinjer och bedömningsinstrument som CPOT på intensivvårdsavdelningen.   

Förslag på vidare forskning  

Ett större antal fokusgruppsintervjuer på olika intensivvårdsavdelningar skulle kunna 

öka förståelsen för ämnet och bidra med nya aspekter. Det tycks även finnas behov av 

att utveckla bedömning och behandling av smärta hos intensivvårdspatienter med 

demens eller tidigare smärtproblem.  
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Preliminärt namn på studien är Intensivvårdssjuksköterskans bedömning av smärta hos 

patienter som inte kan kommunicera. 

  

Studiens övergripande forskningsfråga är hur intensivvårdssjuksköterskor bedömer 

smärta hos dessa patienter, samt vilka eventuella utmaningar och svårigheter som 
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BILAGA 2 

Intervjuguide 

Kan ni beskriva hur ni bedömer smärta hos patienter som inte kan kommunicera? 

 

Vilka utmaningar eller svårigheter upplever ni i smärtbedömningen? 

 

Vad tycker ni om CPOT, som finns på avdelningen? Använder ni några andra 

smärtbedömningsinstrument? 

 

Hur viktiga är vitala parametrar i smärtbedömningen? 

 

Vilka beteenden tolkar ni som tecken på smärta?  
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BILAGA 3 

Deltagarinformation/förfrågan   

Jag är student på specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot intensivvård 

vid Röda Korsets Högskola i Stockholm. I utbildningen ingår att genomföra ett 

examensarbete inom huvudämnet i form av en uppsats om 15 högskolepoäng.  

 

Jag avser genomföra en undersökning inom ramen för examensarbetet. 

Preliminärt namn på studien är Intensivvårdssjuksköterskans bedömning av smärta hos 

patienter som inte kan kommunicera.   

 
Området jag önskar studera är hur intensivvårdssjuksköterskor bedömer smärta hos dessa 

patienter, samt vilka eventuella utmaningar och svårigheter som upplevs. 
  
Jag vill därför tillfråga dig om att delta i en fokusgruppsintervju angående detta. 

   

Intervjun tar ca 40 minuter att genomföra. Fokusgruppen kommer att bestå av 4-6 

intensivvårdssjuksköterskor. Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt och redovisas 

i en form där inga enskilda deltagares svar kan identifieras. 

 

Resultaten i denna undersökning kommer att ge ökad kunskap som kan bidra till ett 

förbättrat patientomhändertagande.  

 

Om du önskar ytterligare information angående denna undersökning kan du vända dig till 

mig (se nedan).  
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