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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Smärta är för intensivvårdspatienten en unik, subjektiv, obehaglig och 

flerdimensionell upplevelse. Intensivvårdssjuksköterskan har ett moraliskt ansvar att 

lindra patienternas smärta. Verbalt icke-kommunicerandepatienter kan inte skatta sin 

smärta med hjälp av Numeric Rating Scale (NRS). På en neurointensivvårdsavdelning 

(NIVA) i Stockholm har det beteendebaserade smärtskattningsverktyget- the Critical-

Care Pain Observation Tool (CPOT), implementerats. Intensivvårdssjuksköterskorna på 

NIVA använder CPOT dagligen i sitt arbete. Som en del i implementeringsprocessen har 

denna enkätundersökning genomförts, med fokus på CPOT och dess användbarhet. 

Standarden ISO 9241-11 definierar begreppet användbarhet. Ledande komponenter i 

definitionen är – ändamålsenlighet och måluppfyllelse, effektivitet och tillfredsställelse. 

Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka intensivvårdssjuksköterskors 

uppfattningar om användbarheten av the Critical-Care Pain Observation Tool – CPOT, 

hos verbalt icke kommunicerande patienter, på en neurointensivvårdsavdelning. Metod: 

Detta är en kvantitativ icke-experimentell tvärsnittsstudie. 32 intensivvårdssjuksköterskor 

har besvarat en enkät. Resultat och slutsats: Resultatet är en momentan mätning. 

Begreppet användbarhet har flera aspekter och resultatet kan tolkas på olika sätt. 

Intensivvårdssjuksköterskorna på NIVA har olika uppfattningar om CPOT och dess 

användbarhet. 84 % känner någon grad av tillfredsställelse med att använda CPOT på 

NIVA. De flesta uppfattar CPOT som effektiv. Respondenter har uttryckt svårigheter i att 

utföra smärtskattningar med hjälp av CPOT och delar av populationen ser brister i 

verktygets måluppfyllelse och ändamålsenlighet på NIVA. Klinisk betydelse: 

Implementeringsprocessen av CPOT på NIVA har en utvecklingspotential. 

Undersökningens resultat bör kunna användas vid fortsatt utvecklingsarbete i 

verksamheten. 

Nyckelord: Smärta, the Critical-Care Pain Observation Tool – CPOT, Användbarhet, 

Intensivvårdssjuksköterska.
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ABSTRACT 

Background: Pain for the intensive care patient is a unique, subjective, unpleasant and 

multidimensional experience. The critical care nurse has a moral duty to relieve the 

patient’s pain. Non-verbal communicative intensive care patients can´t self-report and 

score their pain using the Numerical Rating Scale (NRS). At a neurological intensive care 

unit (neuro-ICU) in Stockholm, one behavior based pain scale, the Critical-Care Pain 

Observational Tool (CPOT), has been implemented. The critical care nurses at the neuro-

ICU use CPOT daily in their work. As a part of to the implementation process one self-

administered questionnaire has been conducted with focus on the concept usability. The 

European Standard ISO 9241-11 defines the concept usability. Main components in the 

definition are the attainment of goals, suitability, effectiveness and satisfaction.   

Purpose: The aim of this research was to investigate critical care nurses’ perceptions of 

the usability of the Critical-Care Pain Observation Tool – CPOT, for non-verbal 

communicative patients, at a neurological intensive care unit. Method: The investigation 

is a quantitative questionnaire-based cross-sectional survey. 32 critical care nurses 

answered a questionnaire. Results and conclusion: The result is a momentary 

measurement. The concept usability has various aspects and the result can be interpreted 

in different ways. The critical care nurses at the neuro-ICU express varying opinions 

about CPOT and its usability. 84 % experience some degree of satisfaction using CPOT 

at the neuro-ICU. The majority perceive CPOT as effective. The respondents have 

expressed difficulties in carrying out pain assessments with the CPOT at the neuro-ICU, 

and part of the population see deficiencies in the tools goal attainment and suitability at 

the neuro-ICU. Clinical Significance: The implementation process of CPOT at the 

neuro-ICU shows potential for further development of CPOT within the organization. The 

results of the investigation should be able to be used for further development. 

Keywords: Pain, The Critical-Care Pain Observation Tool – CPOT, usability, critical 

care nurse. 
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INLEDNING 

Smärta är ett ofta förekommande symptom hos kritiskt sjuka intensivvårdspatienter. 

Sederande droger samt intuberade luftvägar med respiratorstöd är ofta nödvändigt för att 

upprätthålla patienterna vid liv.  På grund av detta har denna specifika patientgrupp ofta 

sänkt medvetandegrad. Verbal kommunikation är heller inte möjlig när endotrakealtuben 

är placerad mellan stämbanden. Därmed har många intensivvårdspatienter ingen förmåga 

att uttrycka sin smärta verbalt. Denna patientgrupp kan därför inte skatta sin smärtnivå 

med hjälp av Numeric Rating Scale (NRS). 

Intensivvårdssjuksköterskan får därmed se på patienten och bedöma patientens smärtnivå. 

The Critical – Care Pain Observation Tool (CPOT) är ett beteendebaserat 

smärtskattningsinstrument. Patientens smärtnivå skall med detta verktyg kunna fastställas 

utifrån bedömning av särskilda beteendemönster hos patienten. CPOT implementerades 

på en neurointensivvårdsavdelning (NIVA) i Stockholm från och med januari år 2014. 

Inom hälso- och sjukvården skall kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande 

utvecklas och säkras (Socialstyrelsen, 2009). Implementeringsprocessen är en komplex 

och multifaktoriell företeelse som kräver uppföljning och stöd. Implementeringsarbetet av 

CPOT pågår på NIVA idag. Intensivvårdsjuksköterskorna på NIVA använder CPOT i sitt 

dagliga arbete. Då de är användare av verktyget kan mycket information hämtas från 

denna personalgrupp och verktygets användbarhet kan med hjälp av 

intensivvårdssjuksköterskorna utvärderas. 

Det finns flera orsaker till varför jag valt att utforska detta område. Det fanns en önskan 

från arbetsgivaren om en uppföljning av implementeringen av CPOT. Examensarbetet 

berör flera aspekter. Jag tycker att smärta är ett spännande ämne, vidare fanns det en 

nyfikenhet och en önskan om att öka förståelsen för användandet av siffror i vården för 

att beskriva subjektiva fenomen.  Jag såg det även som en intressant utmaning att 

beskriva ett icke fysiskt verktyg i en komplex verksamhet.   
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BAKGRUND 

Smärtsystemets fysiologi och anatomi 

Smärta är för den unika individen en helt egen subjektiv, obehaglig och emotionell 

upplevelse, där kroppsliga, känslomässiga, intellektuella och även andliga komponenter 

kan spela in (Werner, 2010a). Nociception är ett sammansatt ord som kommer ur orden 

noxe som betyder skada, och recipere som betyder uppfånga. Därmed betyder nociception 

uppfånga skada, och det är precis detta kroppens nociceptiva system har som uppgift att 

göra, uppfånga den hotande vävnadsskadan och varna individen. Nociceptorerna, som är 

fria nervändslut, finns i kroppens vävnader och organ. I exempelvis ögats hornhinna sitter 

de skyddande nociceptorerna tätt packade, likaså är larynx ingången rikligt försedd med 

dessa nakna nervändslut. Detta förklarar varför patienten måste vara väl smärtlindrad med 

nociceptionsdämpande opioider vid intubation. Hjärnvävnaden innehåller få eller inga 

nociceptorer.  Receptorerna reagerar på mekaniskt stimuli, vissa kemiska stimuli och värme 

och kyla. Vid stimulering av dessa smärtnerver, skickas elektriska nervimpulser, via 

ryggmärgens bakhorn, in till hjärnan, där smärtan skapas och blir till en obehaglig 

upplevelse hos individen. Väl inne i det centrala nervsystemet sker till stor del okända och 

komplexa omkopplingsprocesser mellan hjärnans olika centra. Här uppstår för patientenen 

en helt unik subjektiv känslomässig upplevelse (Werner, 2010b). Det är först när de 

nociceptiva nervsignalerna nått hjärnans centrala delar som en tolkning kan ske hos den 

medvetna människan, och då upplever individen smärtan (Norrbrink & Lundberg, 2014). 

Vid akut smärta sker en hjärnstamspåverkan, vilket aktiverar autonoma stressreaktioner i 

kroppen, där utsöndring av noradrenalin- och adrenalin ger ett stress svar, som yttrar sig 

som exempelvis blodtrycksstegring, takykardi eller hyperventilation. Exempel på detta är 

den sövda patienten som under operation är medvetslös, där varseblivningen av den 

kirurgiska smärtan är reduserad. Analgetikatillförseln, som dämpar det autonoma 

stresspåslaget, styrs med hjälp av fysiologiska tecken, i form av exempelvis takykardi, 

blodtrycksstegring eller pupilldilatation (Werner, 2010b).  

Akut smärta kan övergå till långvarig smärta där postoperativ smärta är en riskfaktor för 

utveckling av långvarig smärta. Smärta och vävnadsskada är även kopplat till den 

inflammatoriska process som uppstår i samband med exempelvis ett trauma, där bland 

annat leukocyter och makrofager skapar en inflammation, vilka i det skadade området retar 

nociceptorer och späder på smärtupplevelsen hos patienten (Werner, 2010b).  
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Hos den mer vakne patienten uttrycks smärta i form av olika beteenden eller om möjligt 

genom verbal kommunikation. Genom exempelvis ansiktsuttryck, ändringar i 

rörelsemönster eller gråt, kan patienten signalera till omvärlden och förmedla sitt lidande. 

Människan kan även uppleva smärta i avsaknad av nociception, där psykologiska och 

djupare existentiella komponenter skapar en smärtupplevelse och ett lidande hos individen 

(Werner, 2010a).  

Obehandlad smärta kan leda till multisystematiska komplikationer, anatomiska och 

fysiologiska förändringar i nervsystemet, utveckling av kronisk smärta och/eller 

posttraumatiskt stressyndrom (Gélinas et al., 2014). 

I översättning av Werner (2010a) definierar International Association for the Study of 

Pain (IASP) smärta på följande sätt. 

”En obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad 

med vävnadsskada eller hotande vävnadsskada eller beskriven i 
termer av sådan skada. Oförmåga att kommunicera utesluter 

inte att individen känner smärta eller kan vara i behov av 
adekvat smärtlindring. Smärta är alltid subjektiv. Varje individ 
lär sig betydelsen av ordet genom egna erfarenheter av 

vävnadsskada tidigt i livet.” 
 

Smärta utifrån intensivvårdspatientens perspektiv 

Smärta är ett vanligt förekommande symptom hos kritiskt sjuka intensivvårdspatienter 

och kan bero på en mängd olika saker. Smärta kan uppstå på grund av exempelvis kirurgi 

och kirurgiska sår, frakturer, ischemi, ödem, lång immobiliseringstid, drän, invasiv 

monitorering, mekanisk ventilation och intuberade luftvägar. Rutinbaserade 

interventioner i form av exempelvis sugning av luftvägar eller vändningar i sängen kan 

framkalla smärta hos patienten (Helms & Barone, 2008; KangIm, HyunSoo, YeonOk & 

WhaSook, 2013; Nürnberg Damström, Saboonchi, Sackey & Björling, 2011). 

Smärtupplevelsen i sig har negativa effekter, i form av bland annat ångest, rädsla och 

ibland illamående eller kräkningar. Smärta kan även orsaka sömnproblem (Mahon et al., 

2012).  

Hos neurointensivvårdspatienter som har skador i huvudet existerar smärta i form av- 

bland annat kraftig huvudvärk. Smärta hos denna patientgrupp kan orsaka högt 

intrakraniellt tryck (ICP), vilket har skadliga effekter på patienten, med risk för uppkomst 

av ytterligare hjärnskador (Blommengren & Ohlgren, 2007; Mahon et al., 2012).  
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Intensivvårdspatienter med hjärnskador kan ha en sänkt medvetandenivå, och kan vara 

paralyserade. Höga doser av sederande droger är inte ovanligt (KangIm et al., 2013). Det 

finns därmed en ökad risk för att denna patientgrupp inte kan uttrycka ett smärt-associerat 

beteende (Echegaray-Benites et al., 2014; Gélinas, 2010; Gélinas et al., 2014).  

Att vara patient på en intensivvårdsavdelning och vara intuberad kan upplevas som extremt 

plågsamt. Endotrakealtuben är smärtsam och patienter som varit lätt sövda kommer ihåg 

detta tydligt. Lätt sedering ökar riskerna för att uppleva smärta (Samuelson, Lundberg, & 

Fridlund 2007). I en studie av Clukey, Weyant, Roberts & Henderson (2014) har utskriva 

intensivvårdspatienter intervjuats omkring deras smärtupplevelser på 

intensivvårdsavdelningen. Under vårdtiden på intensiven var patienterna lätt sövda och 

intuberade, med pågående smärtlindring. De uppvisade ett avslappnat och komfortabelt 

beteende, trots detta beskrev de intensivvårdstiden som smärtsamt och obehagligt. 

Patienterna använde målande ord för att beskriva smärtupplevelsen. Att ha en 

endotrakealtub i luftröret upplevdes som skärande och rivande, samt en känsla av konstant 

obehag. De tyckte att munnen kändes tilltäppt i form av en mun-spärr, vilket gav en 

panikartad upplevelse. Att vara intuberad framkallade upplevelser av tortyr och 

intuberingen beskrevs som en fasansfull drunknings-upplevelse (a.a.).  Därför behöver 

frånvaro av smärtassocierade beteenden hos intensivvårdspatienten inte betyda frånvaro av 

smärta (Mahon et al., 2012). Känslan av att vakna upp och ligga orörlig, svag och 

paralyserad i sängen och dessutom oförmögen att verbalt kommunicera gör denna specifika 

patientgrupp extra utsatt (Jenabzadeh & Chlan, 2011). Patienter har i en studie beskrivit 

fysisk komfort som den viktigaste komponenten för välbefinnande på intensiven (Aro, 

Pietilä & Vehviläinen-Julkunen, 2012).  

Intensivvårdssjuksköterskans roll 

Intensivvårdssjuksköterskan bör kunna vårda alla människor och skall utgå från en etisk 

och mänsklig helhetssyn (Riksföreningen för anestesi och intensivvård [AnIva] & Svensk 

sjuksköterskeförening [SSF], 2012). Grundläggande värderingar genomsyrar den 

universella omvårdnaden, där de fyra ansvarsområdena, främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa och lindra lidande, är fundamentala. Omvårdnaden utgår från en 

humanistisk grundsyn. Med hänsyn till de mänskliga rättigheterna skall vården bedrivas 

jämnställt, oavsett ålder, kön, hudfärg, sexuell läggning, nationalitet, kulturell eller etnisk 

bakgrund, social ställning, eller politiska åsikter. Det primära och professionella ansvaret 

är riktat till människor i behov av vård. Att främja hälsa innebär att lindra lidande. Hos en 



5 
 

människa som lider är upplevelsen av välbefinnande hotad. Patientens lidande är unikt 

och kan beskrivas som en känsla av att förlora kontrollen. Allt lidande kan inte lindras, 

men intensivvårdssjuksköterskan måste mildra det lidande som är möjligt att lindra 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2010; Svensk sjuksköterskeförening, 2014).  

Intensivvårdssjuksköterskan ser och hanterar komplexa frågeställningar.  Utifrån 

tillgänglig information från omvårdnadsstatus och teknisk övervakningsutrustning 

övervakas och identifieras patientens behov. Med fokus på fysiologiska och 

patofysiologiska förändringar, skall intensivvårdssjuksköterskan ligga steget före och ha 

handlingsberedskap- samt kunna vidta åtgärder när akut svikt i vitala funktioner inträffar. 

Dessutom skall intensivvårdssjuksköterskan med säkerhet kunna bereda och administrera 

läkemedel, vidare även observera och utvärdera drogernas farmakologiska effekter. 

Patientens smärta och sederingsgrad ska bedömmas individuellt, med hjälp av tillgängliga 

mätinstrument. Genom att arbeta på detta sätt främjas patientens välbefinnande och 

ohälsa kan förebyggas (AnIVA & SSF, 2012; Svensk sjuksköterskeförening, 2010). 

Intensivvårdspatienterna är extra sårbara då de ofta är sövda och intuberade, vilket 

försvårar deras förmåga till rörelse och kommunikation och därmed är deras autonomi 

försvagad (Lundberg, 2012).  Det är en utmaning för intensivvårdssjuksköterskor att 

bedöma intensivvårdspatienternas smärta. Fysiologiska reaktioner i patientens kropp och 

smärtassocierade beteenden är saker intensivvårdssjuksköterskan måste titta på (Helms & 

Barone, 2008). Den vårdande intensivvårdssjuksköterskan bedömer patientens smärta med 

inlevelse, lyhördhet, vaksamhet och känslighet. I denna subjektiva bedömning ingår 

granskning av kroppsrörelser, ansiktsuttryck, kroppshållning och fysiologiska förändring av 

vitalparametrar. Det är viktigt att god smärtbehandling och utvärdering sker, då obehandlad 

smärta har många negativa konsekvenser för patienten (Berggren, 2012). 

Patienten är beroende av att intensivvårdssjuksköterskan tolkar de signalen patienten 

uttrycker. De vanligaste obehagliga och plågsamma symptomen som mekaniskt 

ventilerade intensivvårdspatienter upplever är smärta, ångest och dyspné. Verktyg har 

utvecklats för att försöka sortera dessa olika obehagliga symptom. Det kan vara svårt att 

skilja dem åt (Randen, Lerdal & Björk, 2013). Wöien och Björk (2012) beskriver 

sjuksköterskans kliniska bedömning av smärta och smärtbehandling hos mekaniskt 

ventilerade patienter som komplex. Det är en iterativ process där upprepade bedömningar 

av fysiologiska reaktioner och svar på vald behandling görs kontinuerligt.  
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Intensivvårdssjuksköterskan har en plikt och ett moraliskt ansvar att behandlas och lindra 

patientens smärta. Adekvat farmakologisk analgetikaadministrering är viktigt. Intravenös 

administrering av opioider är vanligt i intensivvårdssamanhang. Exempel på förekommande 

opioidpreparat är morfin, ketobemidon, fentanyl och remifentanil. Även icke-

opioidanalgetika kan ges, där paracetamol eller NSAID preparat är ett par exempel 

(Berggren, 2012; Mahon et al., 2012). 

Icke-farmakologisk behandling kan också minska smärta och lidande hos 

intensivvårdspatienter. I den icke-farmakologiska behandlingen ingår exempelvis 

beröring, applicering av värme eller kyla och massage. Ett lugnt vårdande beteende, där 

vägledning genom lidandet i form av information och stöd har stor betydelse. 

Individualiserad vård med hänsyn till patientens personliga smärtkarakteristika är viktigt. 

Här kan anhöriga fylla en funktion (Clukey et al., 2014; Helms & Barone, 2008).  

Akupunktur och böner är några exceptionella lindrande åtgärder som har används i några 

samanhang (Helms & Barone, 2008). I intensivvårdssjuksköterskans generella empatiska 

omhändertagande av patienten måste alltid hänsyn till smärta tas. Det kan handla om att 

använda en skonsam sugteknik vid eliminering av sekret från endotrakealtuben och 

luftvägarna. Även varsamma och väl förberedda lägesförändringar, med ett kontinuerligt 

inkännande är betydelsefullt (Berggren, 2012). 

Smärtskattning 

Smärtvården har utvecklats mycket de senaste decennierna, sett ur ett 

omvårdnadsperspektiv. Att dokumentera sitt omvårdnadsarbete ingår i sjuksköterskans 

arbete. Därför ställs det krav på sjuksköterskor att patientens smärta ska skattas, 

dokumenteras och utvärderas regelbundet (Allvin & Brantberg, 2010). Olika 

smärtprogram för adekvat smärtbehandling existerar på sjukhus, även i dessa program 

ingår det att skatta, dokumentera och utvärdera smärta på alla patienter där detta 

misstänks kunna förekomma. Detta för att kunna ge patienter som har ont en adekvat 

smärtlindring. På detta sätt kan kvaliteten i vården mätas och redovisas (Allvin & 

Brantberg, 2010; Karolinska, 2013). Att skatta patientens smärta är en del av 

smärtdokumentationen. Genom korrekt dokumentation blir det möjligt att förmedla 

patientens smärta till övrig vårdpersonal (Vårdhandboken, 2015). Olika mätinstrument 

har utvecklats för att systematisk och standardiserad mätning av smärta ska kunna ske 

(Nürnberg Damström, 2011).  
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Då patientens smärtupplevelse är subjektiv och unik skall smärtskattningen bygga på 

patientens egen upplevelse och beskrivning (Allvin & Brantberg, 2010; Berggren, 2012). 

Är patienten vaken och talbar kan patienten själv skatta sin smärtintensitet. 

Smärtintensiteten graderas då med hjälp av en numrerisk skala, Numeric Rating Scale 

(NRS), där 0 är ingen smärta och 10 är den värsta tänkbara smärta (Vårdhandboken, 

2015; Williamson & Hoggart, 2005). Hos specifika patientgrupper där verbal 

kommunikation inte är möjlig kan beteendebaserade skalor användas (Allvin & 

Brantberg, 2010; Vårdhandboken, 2015).  

Beteendebaserade smärtskattningsinstrument har utvecklats för verbalt icke 

kommunicerande patienter. The Behavioral Pain Scale (BPS), the Pain Behavior 

Assessment Tool, the Pain Assessment and Intervention Notation (PAIN) Algorithm, the 

adult Nonverbal Pain Scale (NVPS) och the Critical-Care Pain Observation Tool (CPOT) 

är några exempel (Gélinas, Arbour, Michaud, Vaillant, & Desjardins, 2011; KangIm et 

al., 2013; Topolovec-Vranic et al., 2010). 

I internationella riktlinjer finns det rekommendationer om smärtbedömningen inte endast 

ska baseras på vitala tecken, utan smärtskattningen skall dessutom utgå från patientens 

beteende (Barr et al., 2013). 

The Critical-Care Pain Observation Tool (CPOT) 

I Canada har mycket forskning bedrivits kring CPOT. Céline Gélinas är sjuksköterska 

och en pionjär inom området (Gélinas, Fortier, Viens, Fillion, & Puntillo, 2004; Gélinas, 

Fillion, Puntillo, Viens, & Fortier, 2006; Gélinas et al., 2011; Gélinas et al., 2014). 

Utvecklingen av CPOT grundar sig från början på tidigare framtagna 

smärtskattningsinstrument. Litteraturstudier, journalgranskningar, intervjuer med 

sjuksköterskor och läkare samt validering av innehållet i CPOT ligger bakom verktygets 

utformning (Gélinas et al., 2006). 

Genom en bedömning utifrån CPOT genereras en siffra som skall motsvara patientens 

grad av smärta (Gélinas et al., 2006; Gélinas et al., 2011). 

CPOT består av fyra delar som sjuksköterskan utgår ifrån vid smärtbedömningen. 1) 

ansiktsuttryck 2) kroppsrörelser 3) muskeltonus och 4) följsamhet med ventilator hos 

intuberade patienter eller ljud verbala/icke verbala ljud hos icke intuberade patienter. 
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Poäng sätts från 0-2 i de olika delarna med en total maxpoäng på 8 (Nürnberg Damström 

et al., 2011).  

I delen ansiktsuttryck observeras om patienten har ett avslappnat (0 poäng) eller spänt 

ansiktsuttryck med rynkor mellan ögonbrynen (1 poäng) eller grimaserar kraftigt och 

spänner hela ansiktet eller biter på endotrakealtuben (2 poäng). I delen kroppsrörelser 

ingår det att se om patienten ligger stilla och är avslappnad i normal position (0 poäng) 

eller gör skyddande försiktiga rörelser mot det som gör ont (1 poäng) eller vidare (2 

poäng), är rastlös, försöker sätta sig upp, är icke samarbetsvillig och eventuellt försöker 

dra ut endotrakealtuben. Denna del i CPOT är den minst specifika indikatorn på smärta. I 

delen muskeltonus känner sjuksköterskan på patientens armar genom att sträcka och böja 

på dessa. Är armen och musklerna avslappnade och medgörliga (0 poäng) eller noteras 

lätt motstånd under rörelse eller vändning (1 poäng)? Patienten kanske är mycket stel och 

gör kraftigt motstånd. I vissa fall knyter patienten ihop näven och sjuksköterskan klarar 

ibland inte att fullfölja den passiva rörelsen (2 poäng). I delen följsamhet med ventilator 

hos intuberade patienter kan patienten vara lättventilerad, fri från hostningar och 

respiratorn ger inte ifrån sig några larm (0 poäng). Patienten kan ibland hosta och 

respiratorn larmar men detta slutar utan att sjuksköterskan behöver vidta några åtgärder (1 

poäng). Är det illa andas patienten osynkroniserat emot ventilatorn, han/hon hostar emot 

och sjuksköterskan måste vidta åtgärder för att detta ska sluta (2 poäng). I delen ljud 

verbala/icke verbala ljud hos icke intuberade patienter observeras antingen en tyst patient 

(0 poäng) eller en patient som suckar och jämrar sig (1 poäng). I värsta fall (2 poäng) 

snyftar och gråter patienten (Gélinas et al., 2006). Uppnår patienten ett värde på 2 poäng 

eller mer har enligt Gélinas, Harel, Fillion, Puntillo och Johnston (2009) patienten smärta.  

Vid bedömning enligt CPOT skall först en observation göras när patienten är i vila i minst 

en minut, för att därigenom tillskriva patienten ett CPOT-basvärde. Sedan ska patienten 

observeras under en smärtsam procedur, exempelvis under vändning, för att på det viset 

notera patientens möjligen inträffande smärtassocierade beteenden. Lindring av smärtan 

bör ske i form av exempelvis analgetika administrering. När den analgetiska effekten nått 

sin kulmen blir patienten återigen bedömd och poängsatt enligt CPOT, för att på detta sätt 

se om smärtlindringen givit någon effekt (Gélinas et al., 2006; Nürnberg Damström et al., 

2011). För vidare beskrivning se även Bilaga 1 och Bilaga 2. 
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Forskning kring CPOT 

CPOT har validerats i flera studier. I studierna har smärtmätningar med hjälp av CPOT 

utförts vid icke-smärtsamma procedurer och vid smärtsamma prodedurer. Samtliga av 

studierna kommer fram till att CPOT förefaller vara ett valit betendebaserat 

smärtskattnings instrument (Echegaray-Benites, Kapoustina & Gélinas, 2014; Gélinas & 

Johnston, 2007; Gélinas et al., 2009; Nürnberg Damström et al., 2011).  

I studien av Echegaray-Benites, Kapoustina och Gélinas (2014) validerades CPOT för 

elektiva hjärnkirurgiska patienter på en neurokirurgiskintensivvårdsavdelning. Patienterna 

som ingick i studien var vakna med ett GCS värde på 14-15 poäng.  

Echegaray-Benites et al. (2014) poängterar i sin studie att CPOT inte är optimalt 

tillämpningsbar hos hjärnskadade neurointensivvårdspatienter, då denna patientgrupp 

ibland kan ha en förändrad nivå av medvetenhet och därmed kan uppvisa atypiska 

beteenden. Gélinas et al. (2014) uppmanar också CPOT användare att vara aktsamma 

med att göra CPOT mätningar hos patienter som är djupt sövda, då deras möjlighet att 

uttrycka smärtassocieradebeteenden är begränsade. Gélinas (2010) betonar vidare i en 

annan undersökning att CPOT skall användas hos icke verbalt kommunicerande patienter 

som har en motorisk funktion, då verktyget frågar efter motoriska beteenden. Hon 

rekommenderar inte CPOT till paralyserade patienter. Vidare påpekar Gélinas att låga 

CPOT värden hos djupt sövda patienter inte nödvändigtvis behöver betyda frånvaro av 

smärta och skall därmed tolkas med försiktighet. 

KangIm et al. (2013) bevisade dock i en studie att neurokirurgiska patienter på en 

intensivvårdsavdelning uppnådde höga CPOT värden. Vid exempelvis endotrakeal 

sugning steg ögonblickligen CPOT värdena.  Nürnberg Damström et al., (2011) 

understryker att CPOT värden inte kan omsluta hela den subjektiva och känslomässiga 

dimensionen av smärta.  

Studier har visat att efter implementering av CPOT på en avdelning har antalet 

dokumenterade smärtbedömningar ökat bland sjuksköterskor (Rose, Haslam, Dale, 

Knechtel & McGillion, 2013). 

Sjuksköterskors uppfattningar av att använda smärtskattningsverktyg 

Sjuksköterskor har i studier uttryckt generellt positiva attityder kring att ha 

beteendebaserade smärtskattningsinstrument tillgängliga på intensivvårdsavdelningar. 
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Resultaten från undersökningarna beskriver dock faktorer som gör verkligheten 

omständighetsbaserad och komplicerad, där olika personer uttrycker skilda åsikter 

(Gélinas, 2010; Gélinas et al., 2014;Wöien & Björk, 2012; Topolovec-Vranic et al., 

2010).  

I två liknande studier som utfördes på allmänna medicinska intensivvårdsavdelningar 

(Gélinas, 2010; Gélinas et al., 2014) har intensivvårdssjuksköterskor besvarat en enkät 

och via den fått utvärdera vad de ansåg om CPOT och dess användbarhet och 

genomförbarhet. Studierna visar liknande resultat med övergripande positiva åsikter kring 

genomförbarheten och användbarheten kring verktyget.  Hög andel tyckte att CPOT var 

lätt att förstå sig på, snabb och enkel att fullfölja och relevant och hjälpsam för klinisk 

praxis. Några tyckte att CPOT gav en objektiv, precis och enhetlig smärtbedömning av 

patienten. Cirka hälften höll med om att CPOT hade influerat deras sätt att mäta smärta 

hos patienter. Dock framkom det av vissa att CPOT saknade specificitet i vissa av delarna 

och att det ibland var svårt att välja rätt skattningspoäng. Några sjuksköterskor sa att 

verktyget inte kunde användas på alla intensivvårdspatienter och heller inte i alla 

situationer. Det framkom åsikter om att det saknades en korrelation mellan skattningens 

siffra och patientens smärtnivå. Ett fåtal personer uttryckte att CPOT inte behövdes då de 

redan var uppmärksamma på beteendebaserade smärtuttryck hos patienterna. 

Ansiktsuttryck och följsamhet med ventilator var de lättaste delarna att bedöma, och 

kroppsrörelser och muskeltonus var svårare att bedöma. En majoritet tyckte att ju mer 

tränad man var desto enklare var CPOT att använda (a.a.). 

Studier tyder på att beteendebaserade smärtskattningsinstrument kan fylla flera 

funktioner. Somliga sjuksköterskor ser verktygen som ett stöd, i form av bland annat en 

slags påminnelse om patients smärta (Gélinas, 2010; Gélinas et al., 2014; Wöien & Björk, 

2012).  Verktyg kan även fungera som hjälp åt att analysera situationen på en djupare 

nivå. Andra tycker tvärt om, och anser att verktygen skapar en begränsning i ens sätt att 

tänka, med risk för att ens egen kliniska erfarenhet och kunskap åtsidosätts, på bekostnad 

av att strikt följa verktyget. Det framkom att somliga intensivvårdssjuksköterskor gjorde 

en samlad bedömning av hela situationen med hjälp av samlade kunskaper och 

erfarenheter. I bedömningen observerades mycket samtidigt. Information från monitorn i 

form av blodtryck eller takykardi, patientens rörlighet i sängen, ansiktsuttryck, pågående 

infusioner med doser av sedering och analgetika. Det framkom att denna bedömning 

kunde ske på ett par sekunder (Wöien & Björk, 2012).  



11 
 

Topolovec-Vranic et al., (2010) beskriver hinder som kan uppstå vid smärtskattning hos 

trauma och neurointensivvårdspatienter. Författarna identifierade motsägelser där 

exempelvis siffran i skattningen inte var förenlig den personliga övertygelsen och 

hanteringen av smärtan i praktiken. Det framkom även en rädsla för att överdosera 

analgetika. Studien visar på att säkerheten relaterat till smärthantering i praktiken inte 

ökade efter införandet av ett smärtskattningsinstrument, men att verktyget ökade deras 

säkerhet relaterat till smärtbedömning (Topolovec-Vranic et al., (2010). 

Wöien och Björk (2012) beskriver svårigheter i att bedöma smärtnivån hos djupt sövda 

patienter. De menar att skattningsverktyg skall ses som ett komplement, och en 

kompletterande data källa i den komplicerade kliniska smärtbedömningsprocessen. 

Neurointensivvårdsavdelning - NIVA 

På en neurointensivvårdsavdelning (NIVA) i Stockholm implementerades CPOT från och 

med januari år 2014. Beslut om att införa CPOT på NIVA togs med stöd från ett 

examensarbete utförd i form av en klinisk undersökning, genomförd och författad av Holm 

och Lidén (2013). Implementeringsprocessen pågår på NIVA idag. Under fliken 

omvårdnadsstatus i övervakningssystemet CliniSoft kan intensivvårdssjuksköterskorna på 

NIVA registrera och dokumentera CPOT bedömningar. Vid varje dator finns en instruktion 

om hur CPOT skall användas och en ”fick-vänlig” inplastad instruktion har utarbetats som 

ett stöd vid bedömningarna. Idag kan intensivvårdssjuksköterskorna bedöma de verbalt 

icke kommunicerande patienternas smärta med hjälp av CPOT. Patienter som är vakna 

och talbara skall skatta sin smärta på en tiogradig poäng skala. 

På NIVA vårdas vuxna patienter som drabbats av allvarliga skall- och ryggmärgsskador. 

Patienterna kan ha lindriga, medelsvåra och svåra skallskador med olika typer av 

intrakraniella blödningar. En vanligt förekommande diagnos på NIVA är akuta 

subaraknoidalblödningar. Patienter med halsryggsskador på cervikal nivå vårdas också på 

avdelningen. Patienter som är postoperativ instabila efter hjärntumöroperationer vårdas 

också på NIVA, samt neurologiska patienter med exempelvis allvarliga infektioner i det 

centrala nervsystemet. Neurokirurgiska operationer utföras och patienterna kommer till 

NIVA postoperativt för intensiv övervakning. Patienterna ligger ofta i respirator och är 

sövda. Dock är inte alla patienter djupt sövda (Blommengren & Ohlgren, 2007). 
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Kvalitetsarbete och implementering inom hälso- och sjukvården 

God vård beskriver Socialstyrelsen (2009) bland annat som kunskapsbaserad, 

ändamålsenlig, säker och patientfokuserad. Detta innebär att vården bygger på vetenskap 

och beprövad erfarenhet. Metoder och rutiner samt deras tillämpning ska systematiskt 

utvärderas. Socialstyrelsen bedömer effektiviteten och kvaliteten i hälso- och sjukvården. 

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i 

hälso- och sjukvården (SOSFS, 2005:12), innebär kvalitet att mål och krav i lagar 

upprättshålls. 

Implementering är ett eget forskningsområde vilket belyser områdets komplexitet. Att 

implementera en metod eller produkt i en ny miljö är en dynamisk process. Bara för att en 

metod eller produkt införts innebär det inte att den är helt implementerad. Otaliga faktorer 

påverkar om en implementering har lyckats. En implementering lyckas nästan aldrig till 

100 procent. Processen börjar med funderingar kring om innovationen passar in i den nya 

miljön. Beslut fattas sedan och strukturer skapas och upprätthålls under processens gång. 

Det kan ta lång tid för att få en metod helt implementerad. Ett stödjande klimat från 

ledare med träning och tekniskt stöd är viktigt. Processen måste övervakas och 

dokumenteras för att utvärdering ska kunna ske. Metoden måste vara användarvänlig och 

passa in för att den ska fylla sin funktion. Modifiering och anpassning kan ibland vara 

nödvändig. Tid och pengar är faktorer som påverkar hur väl en implementering lyckas 

(Durlak, & DuPre, 2008; Meyers, Durlak, & Wandersman, 2012). 
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Teoretisk referensram – ISO-standard 9241-11 - Användbarhet  

Begreppet användbarhet är väsentligt i sammanhanget, då CPOT är ett verktyg som 

intensivvårdssjuksköterskorna kan använda sig av på NIVA, för att bedöma 

neurointensivvårdspatienternas smärta. Begreppet användbarhet har en betydelse som bör 

förklaras. Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) har utformat en standard 

som definierar och beskriver begreppet. Standarden kan tillämpas i situationer där 

användare interagerar med en produkt med ett bestämt syfte.  Enligt ISO-standarden 

9241-11 definieras begreppet på följande sätt:  

Användbarhet: Den grad i vilken användare i ett givet 
sammanhang kan bruka en produkt för att uppnå specifika mål 
på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren 
tillfredsställande sätt. 

 
Ovan beskrivna definition bryts i denna standard ned till en utförlig beskrivning som 

reder ut begreppets innebörd i en vidare bemärkelse. Beskrivningen av definitionen 

användbarhet i ISO-standarden 9241-11 tolkas i relation till CPOT och den kontext den 

är placerad i. De utmärkande orden i definitionen är ändamålsenlighet och 

måluppfyllelse, effektivitet samt tillfredsställelse. Ändamålsenlighet handlar om i vilken 

grad intensivvårdssjuksköterskorna på NIVA uppnår måluppfyllelse vid användning av 

CPOT. Målet med CPOT är, att genom sjuksköterskans observation av patienten, 

generera en siffra som motsvarar patientens smärtanivå (Gélinas et al., 2006). 

Intensivvårdssjuksköterskans mål är att ha en smärtfri patient (AnIVA & SSF, 2012). 

Effektivitet i detta sammanhang anger graden, i vilket intensivvårdssjuksköterskan på 

NIVA kan använda CPOT effektivt i förhållande till resursåtgång och måluppfyllelse. 

Effektivitet innefattar även mental ansträngning och tidsåtgång i relation till nyttan. 

Intensivvårdssjuksköterskans tillfredsställelse beskriver subjektiva attityder. Exempelvis 

om intensivvårdssjuksköterskan tycker om CPOT och om han/hon har en positiv 

inställning till verktyget och dess användningsområde. Mått på ändamålsenlighet och 

måluppfyllelse, effektivitet och tillfredsställelse kan sedan användas för att utvärdera 

enskilda komponenter i ett arbetssystem (ISO 9241-11, 1998). 
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PROBLEMFORMULERING 

Smärta är en multidimensionell och subjektiv upplevelse. Intensivvårdspatienter upplever 

smärta och uppkomsten av smärta hos denna patientgrupp kan bero på en mängd olika 

saker. Intensivvårdspatienter är ofta sövda och ventileras därför med hjälp av en 

respirator. Deras förmåga att röra sig är kraftigt reducerad och verbal kommunikation är 

inte möjlig när endotrakeltuben är placerad mellan stämbanden. 

Intensivvårdssjuksköterskor har ett moraliskt ansvar att smärtlindra 

intensivvårdspatienter. Den kliniska bedömningen av patienternas smärta kan vara 

utmanade och komplicerad. Det finns även krav om att alla patienters smärta ska skattas, 

dokumenteras och utvärderas. 

Med hjälp av NRS kan ofta verbalt kommunicerande patienter självskatta sin smärtnivå. 

Men hos sövda och intuberade intensivvårdspatienter är NRS inte tillämpningsbar. The 

Critical-Care Pain Observation Tool - CPOT är ett beteendebaserat 

smärtskattningsinstrument som har utvecklats för att sjukvårdspersonal skall kunna 

fastställa och skatta smärta hos verbalt icke kommunicerande patienter. 

På en neurointensivvårdsavdelning (NIVA) i Stockholm har CPOT implementerats. 

Implementeringsarbetet pågår i verksamheten idag. Implementeringsprocessen behöver 

uppföljning och stöd, då den är lång, dynamisk och komplex. Det är 

intensivvårdssjuksköterskorna på NIVA som använder CPOT i sitt dagliga arbete. För att 

driva implementeringsarbetet framåt är det viktigt att utvärdera vad användarna tycker om 

verktygets användbarhet. 

SYFTE 

Syftet med denna studie var att undersöka intensivvårdssjuksköterskors uppfattningar om 

användbarheten av The Critical-Care Pain Observation Tool – CPOT, hos verbalt icke 

kommunicerande patienter, på en neurointensivvårdsavdelning. 
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METOD 

Design 

Detta är en kvantitativ icke-experimentell tvärsnittsstudie (Ejlertsson, 2012). Det är en 

evaluerings-studie med syftet att få information kring intensivvårdssjuksköterskors 

uppfattningar om CPOT och dess användbarhet, i den kontext verktyget används i (Polit 

& Beck, 2012).  

Urval 

En enkät delades ut till kliniskt verksamma intensivvårdssjuksköterskor på NIVA. De två 

kliniskt verksamma intensivvårdssjuksköterskorna som arbetade med implementeringen 

av CPOT på NIVA exkluderades från studien. Under den period då undersökningen 

genomfördes hade verksamheten totalt 45 sjuksköterskor i kliniskt arbete. Av dessa 45 

personer fick 43 en enkät tilldelad till sig. Samtliga respondenter var användare av 

verktyget CPOT. 

Datainsamlingsmetod 

Polit och Beck (2012) beskriver kvantitativ metod övergripande och omfattande. Metoden 

i denna undersökning grundar sig på deras beskrivningar av hur kvantitativa studier kan 

planeras och genomföras. Trost (2012) beskriver specifikt hur enkäter kan skapas och hur 

enkätundersökningar kan designas, genomföras och avslutas. Grunderna bakom 

datainsamlingen i denna studie vilar på Polit och Beck (2012) och Trost (2012) 

metodbeskrivningar. 

Enkäten i denna studie har designats och utvecklats med inspiration hämtad från en 

tidigare enkätundersökning utförd av Gélinas et al. (2014). Hennes evalueringsstudie 

genomfördes på en allmänintensivvårdsavdelning där CPOT hade implementerats. 

Handledaren och studenterna som handleddes samtidigt som författaren till denna studie, 

ombads att ge feedback på frågorna i enkätens första utkast. Genom deras åsikter samt 

egen reflektion uppstod fler idéer kring ytterligare frågor som kunde härledas till CPOT 

och dess användbarhet. Med utgångspunkt från syftet har enkäten slutligen sammanställts 

och justerats genom att använda ISO-standarden 9241-11 och dess definition av 

begreppet användbarhet. De centrala komponenterna i definitionen är måluppfyllelse och 

ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse. Genom att härleda frågorna i enkäten 

till dessa ord som de beskrivs i ISO normens definition av begreppet användbarhet, 
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förväntades enkäten kunna besvara studiens syfte. Frågorna 1-16 är uppbyggda i form av 

en fyrgradig Likert skala med slutna envalsvarssalternativ (Polit & Beck, 2012). Fråga 17 

är en öppen fråga och enkäten avslutas med bakgrundsfrågor (Trost, 2012). Enkäten 

presenteras i Bilaga 3.  

För att kunna dra statistiska slutsatser som är giltiga och representativa för den kliniska 

praktiken, var målsättningen att samtliga utdelade enkäter skulle besvaras (Polit & Beck, 

2012). Därför vidtogs en rekryteringsplan tidigt (Trost, 2012). En vecka innan enkäten 

delades ut skickades ett email ut till samtliga intensivvårdssjuksköterskor på NIVA, med 

information om varför studien utförs, samt en beskrivning av syftet. En av sektionsledare 

på avdelningen hjälpte till att, bifoga texten från e-mailet till enhetens sammanfattande 

rapport från den senaste arbetsgivarträffen. Härmed spreds informationen om studien till 

hela personalgruppen på NIVA. Författaren till undersökningen delade tillsammans med 

verksamhetschefen ut samtliga enkäter i respondenternas privata postfack på avdelningen.  

Under datainsamlingsperioden arbetade författaren till undersökningen totalt fyra dagar i 

verksamheten. Vid vaktskiften då kvällspersonal samlas i personalrummet för rapport, 

informerades det vid två tillfällen om att enkäterna var utdelade i facken. I samband med 

dessa informationstillfällen fick respondenterna upplysning om att det var frivilligt att 

fylla i enkäten. Studiens syfte klargjordes och deltagarna garanterades att enkäterna skulle 

hanteras konfidentiellt. Till var enkät följde ett tillhörande förslutningsbart A4 kuvert. 

Insamlingen av kuverten med innehållande data samlades upp i en tidsskriftssamlare på 

avdelningens chefsexpedition. Enkäterna hämtades löpande av studiens författare. 

Datainsamlingsperioden sträckte sig över tre veckor. Respondenter påmindes en och en 

när tillfälle till detta gavs och vid tre tillfällen åkte studiens författaren till avdelningen 

och erinrade respondenter. Verksamhetschefen och sektionsledare på enheten uppmanade 

också intensivvårdssjuksköterskor att fylla i enkäten.  Sista veckan noterades det även på 

avdelningens gemensamma rapportblad, att enkäter skulle fyllas i. Datainsamlingen 

avslutades efter denna sista åtgärd. 

Dataanalys 

Microsoft Office Excel är det dataprogram som använts vid behandling och analys av 

rådata. Trost (2012) beskriver hur dataanalys av enkätdata kan gå till. Primärt fick 

samtliga besvarade enkäter (n=32) ett löpnummer, numrerat från 1-32, detta för att i 

efterhand kunna gå tillbaka och rätta eventuella inläsningsfel. Rådata matades in i en 
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matris. Enkäter, det vill säga respondenter (1-32) i y-led och frågor (1-21) i x-led. 

Svarsalternativen på fråga 1-16 kodades på en poängskala från 1-4. Resultaten på fråga 17 

kodades med ja eller nej, beroende på om respondenten besvarat den öppna frågan. 

Svaren från den öppna frågan skrevs in i matrisen. De numeriska svaren på fråga 19 och 

20 matades in som år. Svarsalternativen på fråga 21 kodas som 1 för kvinna och 2 för 

man och bortfall kodades med en tom cell. Fråga 18 togs bort från analysen, då denna 

fråga orsakade ett systematiskt mätfel. Resultatet från fråga 17 och 19-21 sammanställdes 

i tabeller och den procentuella fördelningen av resultaten togs fram. Bortfall 

samanställdes och svarsresultaten sattes ihop i tabeller. Procentuell fördelning av 

svarsalternativen räknades ut per fråga. De procentuella fördelningarna i fråga 1-16 

sammanställdes och redovisas i liggande stapeldiagram. Utifrån det sammanlagda 

resultatet från fråga 19 respektive 20 räknades medel- och median värde ut. Resultatet 

från fråga 19 och 20 bearbetades och redovisas i separata histogram. Populationen 

delades in grupperna, Totala populationen, NIVA 1-5 år, NIVA 5-20 år, kvinnor och män. 

Utifrån de poängsatta resultaten på fråga 1-16 räknades, för respektive fråga, 

medelvärden fram för de olika grupperna. 

Etiska aspekter 

Enligt lagen (SFS, 2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor behöver 

inte en etisk prövning ske inom ramen för högskoleutbildning på avancerad nivå. Dock 

har verksamhetschefen på den berörda kliniken gett studien ett godkännande. 

I studier som avser människor kan etiska konflikter uppstå i varierande grad. Det åligger 

författaren att genom hela processen ta hänsyn till etiska dilemman. Etiken är utmanande, 

då en konflikt kan uppstå mellan, å ena sidan, en önskan om att skapa god evidens och å 

andra sidan, inte kränka och skada individer. Det kan handla om skada i psykologisk 

mening, där deltagarna blir frågade om deras personliga åsikter om något ämne. 

Huvudmotiven till varför en studie utförs måste grunda sig på önskan om att göra gott och 

i slutändan gynna patienterna men ävensjuksköterskorna (Polit & Beck, 2012). Syftet till 

varför denna studie utfördes var att belysa sjuksköterskornas uppfattningar och därigenom 

skapa förutsättningar för att utveckla ett arbetssätt på kliniken, som i slutändan har som 

mål att gynna patienterna i deras vård relaterat till smärthantering.  

En grundläggande etisk princip är den om informerat samtycke. Det innebär bland annat 

att studiens deltagare skall få information om studiens syfte och det skall råda öppenhet 
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kring varför undersökningen utförs (Polit & Beck, 2012). I det e-mail som skickades ut 

till samtliga deltagare beskrevs syftet, dessutom klargjordes det i enkätens följebrev om 

syftet, men också om att undersökningen var ett bidrag till implementeringsarbetet av 

CPOT på NIVA. Informerat samtycke inbegriper även människans rätt till 

självbestämmande. Det innebär att deltagarna informeras om att det är frivilligt att delta, 

vidare om rätten att kunna avstå från att besvara frågor (a.a.). I den aktuella 

undersökningen ses brister i denna del av principen om informerat samtycke. Varken i det 

e-mail eller enkätens följebrev var det skriftligt beskrivet om deltagarens frivilliga rätt att 

delta eller rättigheter om att kunna avstå från att besvara frågor. Dock informerades det 

muntligt om att det var frivilligt att delta. 

Målsättningen var att få in mest möjligt antal besvarade enkäter. En etisk diskussion kan 

föras kring om det anses moraliskt rätt att driva datainsamlingskampanjen så offensivt 

som den ändå har gjorts. Att gå fram och påminna individer en och en kan skapa 

upplevelser av press och tvång hos intensivvårdssjuksköterskorna. Det upplevdes från 

författarens sida som delvis oetiskt, men trots allt nödvändigt, då de slutgiltiga positiva 

konsekvenserna antogs överväga.  

Etik i förhållande till enkätens utformande och hantering av data 

Ytterligare en etisk aspekt är den som berör frågor om anonymitet och konfidentialitet 

(Polit & Beck, 2012; Trost, 2012). Samtliga deltagare besvarade enkäten anonymt, det 

vill säga, de ombads inte att uppge namn eller personnummer, på detta sätt var 

respondenterna anonyma. Dock var enkätens bakgrundsfrågor konstruerade på ett sätt, 

som gör det möjligt för personal i verksamheten, att kunna härleda vem som besvarat 

enkäten, då antal år som intensivvårdssjuksköterska, antal verksamma år på NIVA samt 

kön skulle uppges. På grund av detta hanterades samtliga enkäter konfidentiellt. 

Ett förslutningsbart kuvert skyddade deltagarna primärt. Vidare hanterades rådata 

varsamt. Datafiler med registrerade uppgifter om deltagarnas personliga åsikter har inte 

spridits till någon. När studien senare var helt avslutad makulerades samtliga sparade 

datafiler, detta för att skydda respondenterna. Dock har rådata från fråga 1-17 sparats och 

bakgrundsfrågorna har klipps bort från sista sidan på enkäten. På detta sätt råder det 

öppenhet kring studiens resultat, samt möjlighet för berörda att granska och gå tillbaka 

och se om resultatet stämmer. 
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Enkäten är utformad i form av en fyrgradig Likert-skala. Likert-skalor brukar vara 

utformade med ett svarsalternativ i mitten som är neutralt som exempelvis, ”vet ej” eller 

”kan inte ta ställning”. I frågor som är extra känsliga kan det vara nödvändigt för skydda 

respondenter och ge de lov att vara neutrala (Polit & Beck, 2012; Trost, 2012). Det har i 

denna studie gjorts ett medvetet val kring att inte ha med sådana svarsalternativ. Detta 

kan uppfattas som oetiskt, men valet togs för att minimera riskerna med att få ett 

innehållslöst resultat. Då ingen av frågorna i enkäten ansågs vara extra känsliga ansågs 

det etiskt försvarsbart att utforma enkäten på detta sätt. En annan etisk aspekt i enkätens 

design är den, att respondenterna hade möjlighet att svara både positivt och negativt om 

användbarheten av CPOT. Studien har utformats på detta sätt just för att respondenterna 

ska få chans att visa sina åsikter i de olika frågorna. 
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RESULTAT 

Bakgrundsinformation 

Under den treveckorsperiod som datainsamlingen ägde rum, har av totalt 43 utdelade 

enkäter, 32 stycken blivit besvarade. Svarsfrekvensen har härmed uppgått till 74,4 %. 

68,8 % (n=22) av undersökningens respondenter är kvinnor och 18,8 % (n=6) är män.  

12,5 % har valt att inte uppge sitt kön (n=4). En minoritet av det totala antalet 

respondenter 37,5 % (n=12) har besvara den öppna frågan. 

Av den totala gruppen (n=32) som kommit att ligga till grund för resultatet, har 

majoriteten kort erfarenhet (1-5 år) av att arbeta som intensivvårdssjuksköterska, se Figur 

1. Medelvärdet på antal år som intensivvårdssjuksköterska är 9 år. Flertalet av de som valt 

att svara på enkäten har arbetat kort tid (0-5 år) på NIVA, se Figur 2. Medelvärdet på 

respondenternas antal år på NIVA är 7 år. En person har arbetat 20 år på NIVA och en 

individ har arbetat mindre än 1 år på NIVA. Detta säger något om variationen i gruppen, 

där den som arbetat i 20 år på NIVA har cirka 19 års erfarenhet utan att använda 

verktyget CPOT i sitt arbete. Medan personen som arbetat mindre än ett år inte har någon 

erfarenhet av att arbeta utan CPOT på NIVA.   

En respondent har inte svarat på bakgrundsfrågorna och en respondent har valt att inte 

svara på fråga 10. 

 

 

 

 
Figur 1. * Internt bortfall (n=1) Figur 2. * Internt bortfall (n=1) 
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Enkätresultat 

Figur 3. är en samanställning av samtliga respondenters svar på fråga 1-16 i enkäten, 

fördelat i procent. Enkätfrågorna är kategoriserade utifrån de centrala komponenterna i 

definitionen av användbarhet - måluppfyllelse & ändamålsenlighet, effektivitet och 

tillfredsställelse. 

 

 

Figur 3. Helhetsbild över resultatet 
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Tabell 1. Medelvärde per fråga redovisat gruppvis. 

 

  

Alla NIVA 1-5 år NIVA 5-20 år Kvinnor Män

Måluppfyllelse & Ändamålsenlighet

CPOT har gjort att jag reflekterar oftare kring 

smärta. 2,3 2,3 2,4 2,5 2,2

Instruktionerna för användandet av CPOT är 

tydliga. 2,8 2,8 2,9 3,0 2,5

Är CPOT ett stöd för dig i ditt arbete som 

sjuksköterska? 2,5 2,3 2,7 2,8 2,2

Har CPOT påverkat ditt arbete med att 

bedöma NIVA patienternas smärta? 2,4 2,3 2,5 2,7 2,0

Har CPOT låtit dig på ett lämpligt sätt 

utvärdera smärta hos NIVA:s patienter? 2,3 2,2 2,5 2,5 2,0

Har CPOT hjälpt dig att förbättra ditt arbete 

relaterat till smärthantering? 2,2 2,1 2,2 2,5 1,7

Hur ofta tycker du att siffran du får i CPOT 

speglar patientens smärtnivå? 2,5 2,4 2,6 2,6 2,2

Effektivitet

CPOT är lätt att förstå sig på. 2,8 2,8 2,9 3,1 2,2

Det är lätt att genomföra/fullfölja en hel 

bedömning enligt CPOT. 2,8 2,8 2,7 3,0 2,2

Det går snabbt att använda CPOT. 3,0 2,9 3,0 3,3 2,0

Användbarhet

Det är lätt att poängsätta patienten utifrån 

CPOT:s del ansiktsuttryck. 2,4 2,5 2,3 2,6 2,0

Det är lätt att poängsätta patienten utifrån 

CPOT:s del kroppsrörelser. 2,4 2,4 2,4 2,5 2,0

Det är lätt att poängsätta patienten utifrån 

CPOT:s del muskeltonus. 2,5 2,6 2,3 2,5 2,3

Det är lätt att poängsätta patienten utifrån 

CPOT:s del följsamhet med ventilator. 2,6 2,8 2,4 2,5 3,0

Det är lätt att poängsätta patienten utifrån 

CPOT:s del ljud verbala/icke verbala. 2,3 2,3 2,5 2,5 2,2

Tillfredsställelse

Hur nöjd är du med att använda CPOT på 

NIVA? 2,4 2,3 2,5 2,7 2,0
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Respondenterna kunde i fråga 17 tillägga något specifikt som de ansåg om verktygets 

användbarhet. Majoriteten av undersökningens respondenter, 63 % har inte yttrat sig i den 

öppna frågan. Samtliga citat från undersökningen redovisas i Tabell 2. 

Tabell 2. Öppna frågans samtliga citat. 

 

 

  

Citat 1  ”Kanske är det så att jag har använt CPOT för kort tid för att kunna göra en bra bedömning?” 

Citat 2 ”Svårt ibland att få ihop ansikte och extrimiteter. Bättre än inget!!”

Citat 3 ”Finns fler sätt att tolka CPOT. Inte bara smärtmässigt, utan även komfort och stress.”  

Citat 4 ”Är en mycket grovskattning. Till vissa patienter passar den bra, andra inte alls.” 

Citat 5 ”Svårt att avgöra smärtnivån på patienter med lågt GCS. Ofta det fysiologiska svaret som avgör 

smärta.”

Citat 6 ”Fråga 10 kan vi faktiskt inte svara på, eftersom vi inte vet.”

Citat 7 ”I regel bedöms patienter vid passets början. Det blir sällan en uppföljning under passet.”

Citat 8 ”Jag tycker inte CPOT tillför något, eftersom att det inte är ett särskilt specifikt instrument. Allt 

det man tittar på i CPOT kan, var för sig eller tillsammans betyda en mängd olika saker, 

däribland smärta. I slutändan är det den kliniska blicken som gör susen!”

Citat 9 ”Mycket trubbigt instrument.”

Citat 10 ”Känns trubbigt, man vill ju kunna bola bort t.ex. ICP toppar snabbt, då hinner man ej göra 

CPOT.”

Citat 11 ”Den känns förpliktigande.”

Citat 12 ”Känns ibland som patienten får hög CPOT utan att det behöver tolkas som smärta.”
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Det är alltid ämnet, problemområdet och syftet som avgör vilken metod som ligger till 

grund för en studie (Polit och Beck, 2012; Trost, 2012). I den aktuella undersökningen 

fanns det från uppdragsgivaren en önskan om att följa upp implementeringen av CPOT. 

Enligt Socialstyrelsen (2009) är det nödvändigt att metoder samt deras tillämpning 

utvärderas och följs upp, detta för att hälso- och sjukvården skall kunna förbättras och 

utvecklas. I verksamheten pågår ett implementeringsarbete av CPOT. Meyers, Durlak och 

Wandersman (2012) beskriver implementeringsprocessen som lång och dynamisk. De 

menar även att processen måste övervakas och dokumenteras. Detta är problemområdet i 

denna studie samt även huvudmotiven till varför detta är en evaluerings- och 

uppföljningsstudie (Polit & Beck, 2012). 

Då implementeringsprocessen är komplex, multifaktoriell och omfattande (Durlak & 

DuPre, 2008; Meyers, Durlak & Wandersman, 2012) blev inte studiens syfte att utvärdera 

hela implementeringsprocessen. Fokus kom istället att riktas mot verktyget CPOT och dess 

användare. Om ett verktyg är användarvänligt, kan användarna på ett bra sätt bruka 

produkten, detta har i sin tur avgörande betydelse för, graden, i vilket en implementering 

lyckas. Ett instrument måste även användas på korrekt sätt för att fylla en funktion, vilket 

vidare påverkar grad av lyckad implementering (Durlak & DuPre, 2008; Meyers, Durlak & 

Wandersman, 2012). Det ansågs därmed relevant att vända sig till 

intensivvårdssjuksköterskorna, som är verktygets användare. De ansågs ha stor erfarenhet 

och inneha rik information kring instrumentets användbarhet, då de använder CPOT 

dagligen i sitt arbete. Målet med undersökningen blev därmed att hämta data från denna 

grupp, och i slutändan tillföra informationen till implementeringsprocessen på NIVA.  

Omvårdnadsforskningen kan delas in i två metodologiska huvudgrenar, kvalitativ och 

kvantitativ metod. I kvalitativa studier kan forskare genom exempelvis djupintervjuer 

tränga in på ämnen som berör exempelvis känslor och upplevelser och på en djupare nivå 

utforska fenomen och människors livsvärldar, och sedan beskriva dessa utifrån ett holistiskt 

perspektiv (Polit & Beck, 2012). Syftet var att beskriva intensivvårdssjuksköterskors 

uppfattningar. Önskemålet var att få reda på vad denna grupp individer tycker om CPOT 

och dess användbarhet och få en övergripande bild av denna verklighet. Det ansågs inte 

lämpligt att utföra ett fåtal djupintervjuer hos ett begränsat antal 
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intensivvårdssjuksköterskor då det inte skulle ge ett resultat som speglade tillräckligt stor 

del av populationens uppfattningar. Därför passade det bättre att använda sig av en 

kvantitativ metod (Trost, 2012). 

En enkät är huvudsakligen av kvantitativ natur, men enkäter innehåller kvalitativa element. 

Inom kvantitativ forskning är det siffror som utnyttjas för att beskriva fenomen, och det kan 

som i det denna studie, handla om siffror i överförd mening. Är önskemålet att ange hur 

många procent av en grupp som tycker på ett speciellt sätt, är det fördelaktigt att välja en 

kvantitativ ansats. Genom att göra detta via en enkät omvandlas kvalitativa variabler 

(åsikter) till siffror som sedan beskrivs i deskriptiv statistik (Trost, 2012).  

Vid val av population kan det uppstå praktiska problem. Det kan vara svårt att avgränsa sig 

till ett specifikt urval (Trost, 2012). Men i denna undersökning uppstod inga sådana 

problem, då enhetens totala population av aktivt verksamma intensivvårdssjuksköterskor 

var begränsade till 45 personer. Två av dessa exkluderades från undersökningen. För att 

kunna uttala sig om gruppens uppfattningar och få ett resultat som är generaliserbart för den 

givna populationen (n=43) (Polit & Beck, 2012) var målsättningen att uppnå en  hög 

svarsfrekvens. Svarfrekvensen uppgick till 74,4 % vilket enligt Trost (2012) anses vara en 

hög svarsfrekvens. 

Enhetens två intensivvårdssjuksköterskor som arbetade med implementeringen av CPOT på 

NIVA exkluderades från undersökningen. När detta beslut togs antogs det att deras 

uppfattningar kring CPOT var färgade vilket kunde ha inflytande på deras sätt att besvara 

enkätensfrågorna, och därmed påverka resultatet i någon riktning, vilket i sin tur skulle 

påverka studiens validitet negativt (Polit & Beck, 2012). I efterhand uppstår tankar kring 

huruvida detta skulle ha någon betydelse. Dessa två intensivvårdssjuksköterskor är också 

användare av verktyget och varför skulle deras uppfattningar inte få ingå i studien? 

Ofta har studier begränsade resurser (Polit & Beck; Trost, 2012), likaså denna 

undersökning. Enkäten i denna studie är ett mätinstrument vars syfte var att mäta 

intensivvårdssjuksköterskors uppfattningar kring användbarheten av CPOT på NIVA. Att 

utveckla högkvalitativa mätinstrument i form av enkäter är tidskrävande (a.a.). Att 

använda sig av redan utvecklade metoder är fördelaktigt (Polit & Beck, 2012).  Då det 

existerade en redan framtagen enkät i studien av Gélinas et al. (2014), och som dessutom 

berörde det specifika ämnet, togs ett beslut att bruka delar av denna enkät. Mycket 
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inspiration är hämtad från Gélinas et al. (2014), men enkäten har vidareutvecklats av 

författaren till denna studie.  

Att utföra enkätundersökningar kräver noggrann planering (Billhult & Gunnarsson, 2012). 

Det är riskabelt att utveckla en enkät om syftet inte är klargjort (Trost, 2012). Då 

undersökningens syfte var att ta reda på uppfattningar kring verktygets användbarhet blev 

författaren till denna studie tvungen att analysera innebörden av begreppet användbarhet.  

Begreppet validitet kommer härmed in i diskussionen. Validitet handlar om i vilken grad 

det som skall mätas mäts. Om frågor i enkäten utformas ospecifikt och med avsaknad av 

fokus på användbarhet minskar studiens validitet (Polit & Beck, 2012). 

På grund av detta har ISO-standarden 9241-11 och definition av begreppet användbarhet 

används. Att ha ISO-standarden 9241-11 som ett vetenskapligt teoretiskt fundament i 

studien ansågs nödvändigt för lyckas skapa en enkät med frågor som besvarar syftet, och 

dessutom kunna diskutera resultatet utifrån ett teoretiskt perspektiv.  På detta sätt har 

ramar kring innehållet i enkäten skapats, allt för att minimera riskerna med att få ett spritt 

resultat med avsaknad av stringens och validitet (Polit & Beck, 2012; Trost, 2012).  

När enkäter utvecklas bör de testas hos personer som motsvarar den givna populationen. 

På det sättet kan fel och brister upptäckas (Polit & Beck, 2012). Enkäten i denna 

undersökning har endast testat av författaren själv, detta är en brist i studien. Dock 

upptäcktes språkliga otydligheter vilket resulterade i att några av svaralternativen gjordes 

om.  Vidare har feedback givits från studiekollegor och handledare i enkätutvecklingens 

begynnelse, vilket kan ses som en styrka.  

Ytterligare en brist i enkätens utformning är Likert skalans olika svarsalternativ mellan de 

olika frågorna. Vid en jämförelse mellan exempelvis fråga 16 och 5, där svarsalternativen 

ser olika ut kan i tvåpoängskodningen, ”instämmer i låg grad” i fråga 16 uppfattas som 

mer negativt jämfört med tvåpoängskodningen, ”lite” i fråga 5 som kan uppfattas som 

mer positivt. Det råder härmed en obalans och frågorna väger olika tungt. Uppdelningen 

”Instämmer inte alls”, ”Instämmer i låg grad”, ”Instämmer i hög grad” och ”Instämmer 

helt” är mer balanserad när det gäller uppdelningen 50 % negativ inställning och 50 % 

positiv inställning. Vid granskning av resultatet bör hänsyn till detta tas. 

Trost (2012) talar om standardisering och graden till vilket frågor uppfattas lika hos 

respondenterna. Att uppnå hög standardisering är önskvärt. Frågor bör konstrueras med 
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hänsyn till ordval. Begreppet reliabilitet och tillförlitlighet kan kopplas till resonemanget. 

Samma mätning vid ett senare tillfälle skall ge liknande resultat. Det optimalaste är om 

omständigheterna för var och en när de fyller i enkäten är de samma. Dock kan 

individernas skilda sociala och subjektiva verklighet inte undvikas och omständigheterna 

kommer förbli olika. Hur individer tolkar ord och frågor kan variera i stor utsträckning. Lite 

för någon kan vara mer för en annan. Vidare spelar humör, stress och oändligt många andra 

faktorer in. Detta var en momentan mätning, en respondent skulle kunna svara annorlunda 

vid ett annat tillfälle. Detta är en stor brist i denna vetenskapliga metod (a.a.). 

Härmed kan en diskussion föras kring denna form för vetenskapligt kunskapsskapande. 

Inom naturvetenskapen har de studerade objekten inte ett mänskligt medvetande, men inom 

humanvetenskapen är materialet påverkat av människors livsvärldar och dessa har 

interagerat med resultatet (Myrdal, 2005). Kritiska blickar kan riktas åt att kartlägga andra 

människors verklighet i siffror och diagram. Diagrammen finns där permanent för alltid 

men individernas uppfattningar kan vara flytande och omständighetsbaserade. Detta säger 

något om att beskriva människans åsikter i kvantitativa termer. På grund av detta är 

resultatet behäftat med en viss osäkerhet.  Dock visar denna enkätundersökning en 

momentan bild av intensivvårdssjuksköterskornas samlade åsikter kring användbarheten 

av CPOT. 

Resultatdiskussion 

Intensivvårdssjuksköterskorna på NIVA har blandade åsikter kring CPOT och dess 

användbarhet. Figur 3 visar att majoriteten av de som svarat, har valt att fylla i de minst 

utstickande svarsalternativen, i frågorna 1-16 i enkäten, det vill säga alternativ 2 eller 3 på 

Likert skalan. En grov tolkning av resultatet kan tyda på att cirka hälften av gruppen har 

en mer positiv attityd till CPOT och dess användbarhet och andra hälften har en mer 

negativ hållning. Att olika intensivvårdssjuksköterskor har blandade uppfattningar och 

åsikter kring användning av beteendebaserade smärtskattningsinstrument bekräftar även 

tidigare forskning (Gélinas, 2010; Gélinas et al., 2014; Topolovec-Vranic et al., 2010; 

Wöien & Björk, 2012). 

Tillfredsställelse 
ISO 9241-11 beskriver tillfredsställelse som positiva attityder vid användning av en 

produkt. Vidare menar ISO 9241-11 att tillfredsställelse är något subjektivt och kan mätas 

med hjälp av bedömningar på skalor eller genom positiva eller negativa kommentarer. 
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Enkätfråga nummer 16. Hur nöjd är du med att använda CPOT på NIVA? handlar om 

tillfredsställelse. 16 % är ”inte alls” nöjda med att använda CPOT på NIVA. Majoriteten 

säger att de är ”lite” och ”tillfredsställande/tillräckligt” nöjda och 13 % är ”mycket” nöjda 

med att använda CPOT på NIVA. Vid en jämförelse mellan grupperna i denna fråga ser 

man att de som är mer nöjda (det vill säga 3-4 på Likert skalan) med att använda CPOT 

på NIVA har i genomsnitt arbetat på NIVA i 9 år. De som är mindre nöjda med att 

använda CPOT på NIVA (det vill säga 1-2 på Likert skalan) har arbetat i genomsnitt 6 år 

på NIVA. Detta visar att de som har arbetat längst tid på NIVA är mest nöjda med att 

använda redskapet. Det är även de som arbetat längst tid utan ett beteendebaserat 

smärtskattningsinstrument på NIVA.  

Resultatet från fråga 16 visar att 84 % av gruppen har svarat 2-4 på Likert skalan. Där 2 

var ”lite” och lite tolkas som att det finns någon grad av positiv attityd. Resultatet visar att 

majoriteten av gruppen känner någon grad av tillfredsställelse med att använda CPOT på 

NIVA.  I citat 2 säger en av användarna att CPOT är bättre än inget. 

Denna del av resultat stämmer överens med tidigare studier (Gélinas, 2010; Gélinas et al., 

2014; Topolovec-Vranic et al., 2010; Wöien & Björk, 2012), som visar på en 

övergripande och generell bild av positiva uppfattningen kring användning av 

beteendebaserade smärtskattningsinstumment, och att sådana verktyg kan tillföra något 

positivt. Wöien och Björk (2012) visar att den kliniska verkligheten komplicerad och det 

visar även den aktuella studies resultat. 

Effektivitet 
Enligt ISO 9241-11 handlar effektivitet om resursåtgång, tidsåtgång och mental eller 

fysisk ansträngning, och detta är förknippat med användbarhet. I fråga 5, Det går snabbt 

att använda CPOT, som försöker få fram uppfattningar om huruvida användarna tycker 

CPOT är effektivt eller inte, har, 56 % svarat ”instämmer i hög grad” och 21 % har svarat 

”instämmer helt”. Endast 2 % av respondenterna håller ”inte alls” med om att CPOT går 

snabbt att använda. Resultatet i denna fråga ger en bild av att de flesta tycker CPOT är 

effektivt. 

Resultatet är dock tvetydigt. Vid jämförelse mellan frågor går det att urskilja att vissa 

respondenter som svarat att det tycker CPOT går snabbt att använda ändå valt lägra 

svarsalternativ på exempelvis fråga 4 och 3, som till en viss grad handlar om effektivitet. 

Resultatets tvetydighet i fråga 5, beskrivs i detta citat: 
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”Känns trubbigt, man vill ju kunna bola bort t.ex. ICP toppar snabbt, då hinner man ej 

göra CPOT.” 

Måluppfyllelse och ändamålsenlighet 
Resultatet från fråga 10 i enkäten är tänkvärt. Frågan handlar om måluppfyllelse och 

ändamålsenlighet. Hur ofta tycker du att siffran du får i CPOT speglar patientens 

smärtanivå?  55 % av gruppen svarat ”sällan” och 45 % av gruppen har svarat ”ofta”, och 

ingen i gruppen tycker att siffran alltid speglar patientens smärtnivå. Detta kan tolkas som 

att flera av intensivvårdssjuksköterskorna på NIVA inte alltid tycker att CPOT uppnår 

måluppfyllelse och att CPOT inte alltid är ändamålsenligt. En av respondenterna ville inte 

svara på frågan, och tolkade fenomenet på detta vis: 

”Fråga 10 kan vi faktiskt inte svara på, eftersom vi inte vet.” 

Denna del av resultat kan tolkas individuellt och ger utrymme för diskussion. Gélinas som 

ligger bakom forskningen kring CPOT har i sina studier förklarat användningsområdet 

(Gélinas, 2010; Gélinas et al., 2014). CPOT inte är optimalt tillämpningsbar hos hos svårt 

hjärnskadade neurointensivvårdspatiente med låg medvetandenivå (Echegaray-Benites et 

al., 2014). Användare bör vara uppmärksamma när bedömning med CPOT görs hos 

patienter som är djupt sövda, då djupt sövda patienter har begränsade möjligheter att 

uttrycka smärtassocieradebeteenden. Låga CPOT värden hos djupt sövda patienter 

behöver inte nödvändigtvis betyda frånvaro av smärta och skall därmed tolkas med 

försiktighet (Gélinas, 2010; Gélinas et al., 2014). Detta kan vara en förklaring till varför 

55 % av intensivvårdssjuksköterskorna på NIVA tycker att CPOT värdet sällan speglar 

patientens smärtnivå. 

I citat 5 beskriver en av studiens deltagare att det är svårt att avgöra smärta hos patienter 

med lågt GCS, där det ofta är det fysiologiska svaret som avgör smärta. Detta stämmer 

överens med det Werner (2010b) beskriver, att akut smärta hos medvetslösa patienter ger 

ett autonomt stresspåslag, uttryck i fysiologiska tecken, i form av exempelvis takykardi, 

blodtrycksstegring eller pupilldilatation (a.a). Citatet stödjer även Echegaray-Benites et 

al., (2014). 

Dock är inte alla patienter på NIVA djupt sövda. KangIm et al. (2013) bevisar att 

neurointensivvårdspatienter uppnår höga CPOT värden vid exempelvis endotrakeal 

sugning. Måluppfyllelse och ändamålsenlighet är förknippat med hur en produkt används 
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(ISO 9241-11). Hur hög grad av måluppfyllelse och ändamålsenlighet CPOT uppnår vid 

ett specifikt tillfälle, påverkas av när, vid vilket tillfälle och till vilken patient användaren 

brukar produkten. 

I fråga 8 som också handlar om måluppfyllelse: Har CPOT låtit dig på ett lämpligt sätt 

utvärdera smärta hos NIVA:s patienter? Har 13 % svarat ”inte alls” 53 % svarat ”lite” 25 

% ”tillfredsställande/tillräckligt” och 9 % har svarat ”mycket”. Resultatet är spritt men 

tyder på att intensivvårdsjuksköterskorna på NIVA ändå har användning av instrumentet 

till en viss grad.  

Flera personer har uttrycket att CPOT är ett oskarpt instrument, något som kan förklara 

det varierande resultatet på denna fråga 8. Var god se citat 4,8, 9, 10 och 12. Denna del av 

resultatet stämmer inte överens med det resultat Gélinas, (2010) och Gélinas et al., (2014) 

redovisar. Där majoriteten tyckte att CPOT gav en objektiv, precis och enhetlig 

smärtbedömning av patienten.  

I första frågan i enkäten: CPOT har gjort att jag reflekterar oftare kring smärta, har cirka 

20 % svarat ”Instämmer inte alls” och cirka 40 % svarat ”instämmer i låg grad”. Denna 

del av resultatet är inte i samklang med det Topolovec-Vranic et al., (2010) kom fram till 

i sin undersökning. Där majoriteten av sjuksköterskorna kände sig säkrare på att bedöma 

smärta efter implementering av beteendebaserat smärtskattningsinstrument, författarna 

påstår vidare att införande av smärtskattningsinstrument ökar medvetenheten till smärta.  

Wöien och Björk (2012) beskriver att en sjuksköterska tyckte att det 

smärtskattningsinstrument de hade implementerat fungerade som en påminnelse. Värt att 

belysa är att oavsett om CPOT fungerar som en påminnelse eller inte, får aldrig patientens 

smärta glömmas bort. Intensivvårdssjuksköterskorna måste alltid ha patientens 

smärtupplevelse i fokus. Att främja hälsa och att lindra lidande är etiska och 

fundamentala grundpelare i all vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2010; Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). 

Användbarhet 
I frågorna 12-15 i enkäten som berör begreppet användbarhet specifikt och frågar om 

respondenterna tycker det är lätt att poängsätta patienten i de olika delarna, visar resultatet 

på att de flesta tycker att delen följsamhet med ventilator är den lättaste delen att 

poängsätta patienten utifrån, där fler än 50 % ”instämmer i hög grad” i fråga 14. Genom 

att granska figur 3 går det att urskilja att flera personer har svarat ”instämmer i låg grad ” 
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i frågorna 12-15. Det kan tyda på att det finns behov för vidare uppträning i att använda 

verktyget på NIVA, området har härmed en utvecklingspotential. Sjuksköterskor i 

Gélinas et al., (2014) studie beskriver att det är lättare att göra CPOT bedömning om 

användaren är tränad i det. 

I tabell 1 går det att urskilja att männen i denna undersökning har ett lägre medelvärden i 

enkätens olika frågor. Könsfördelningen i studien är inte jämn, endast sex män i 

motsvarighet till 22 kvinnor. Inga slutsatser har dragits kring om männens åsikter kring 

verktygets användbarhet skiljer sig gentemot kvinnornas åsikter. 

Slutsats 

Intensivvårdssjuksköterskorna på NIVA har blandade åsikter kring CPOT och dess 

användbarhet. Användbarhet är ett begrepp som innefattar flera aspekter. Resultatet från 

denna studie ger en momentan bild av respondenternas åsikter gällande verktygets 

användbarhet. Resultatet är delvis spritt och ger utrymme för olika tolkningar. 84 % 

känner en grad av tillfredsställelse med att använda CPOT på NIVA. Överlag anser 

personalgruppen att CPOT är ett effektivt verktyg. Dock tyder resultatet på att det finns 

situationer då verktyget inte är tillräckligt snabbt att använda. Delar av populationen har 

beskrivit att CPOT har brister i ändamålsenlighet och måluppfyllelse i vissa situationer. 

Denna del av resultatet stödjer tidigare forskning. På frågor gällande verktygets 

användbarhet har cirka hälften av respondenterna uttryckt svårigheter i att göra 

smärtskattning med hjälp av CPOT. Resultatet tyder på att implementeringen av CPOT på 

NIVA har lyckats, men att området har förbättringspotential. Där tillämningen av 

verktyget i särskilda situationer på NIVA kan utvecklas för att skapa specifikare 

smärtmätningar. Resultatet tyder även på att delar av personalgruppen kan ha behov för 

fortsatt träning och utbildning i CPOT.  

Resultatet beskriver inte hur CPOT används på NIVA och det var heller in studiens syfte 

att besvara detta. Resultatet från denna undersökning kan fungera som stöd vid utveckling 

av riktlinjer för användningen av CPOT på NIVA. Resultatet kan analyseras vidare hos 

enskilda personer och kan användas som ett diskussionsunderlag för fortsatt 

förbättringsarbete i verksamheten relaterat till CPOT och smärta. 
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Klinisk betydelse 

Genom att belysa intensivvårdspatienters smärta och intensivvårdssjuksköterskans roll i 

förhållande till smärthantering aktualiseras det komplicerade ämnet, vilket på lång sikt 

kan gynna patienten. Obehandlad smärta förlänger vårdtider och komplicerar vården. 

Patienter riskerar även att lida efter intensivvårdsvistelsen, där posttraumatisk 

stressyndrom och kroniskt smärta är två exempel på risker. Genom att arbeta för att ha väl 

smärtlindrade intensivvårdpatienter är det ur ett lånsiktigt samhälsperspektiv ekonomiskt 

nyttigt att satsa på detta område. Expertgrupper kan skapas, där även medicinskt kunniga 

anestesiologer kan involveras och stödja intensivvårdssjuksköterskor i den medicinska 

behandlingen. Tillsammans kan olika erfarenheter generera nya idéer.  

Denna studie hoppas kunna fungera som ett stöd åt implementeringsprocessen av CPOT 

på NIVA. 

Förslag på vidare forskning 

• Intervjua patienter, med GCS 15, i direkt anslutning vid utskrivning från NIVA, 

om smärtupplevelserna av att vara intuberad och ligga på intensiven. På detta sätt 

involvera patientens perspektiv och åskådliggöra deras multidimensionella 

livsvärd. 

• Fokusgruppsintervjuer relaterat till fördelar och nackdelar med att använda CPOT. 

På detta sätt kategorisera verkligheten och öka förståelse för den komplexa 

interpersonella, situationsberoende kontexten. CPOT kanske kan fylla flera 

funktioner? Skapar CPOT en ökad medvetenhet och i sådant fall på vilket sätt? Är 

det ett verktyg som skapar möjlighet att analysera situationer på en djupare nivå? 

Eller är det en begränsning? Skapar CPOT ett språk? Strukturerar CPOT en 

verklighet? Fungerar CPOT som ett komplement till intensivvårdssjuksköterskors 

samlande kunskap och erfarenhet? 

• Journalgranskningar av Clinisoft. Räkna ut snitt värdet på CPOT på NIVA. Hur 

ofta har Morfin administrerat som bolusdoser utan att CPOT har fyllts i? 
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Bilaga 3 

Uppföljning av implementeringen av CPOT på NIVA 

Hej! Jag studerar till intensivvårdssjuksköterska på Röda Korsets Högskola 

och skriver min magisteruppsats just nu. Data från den här enkäten ligger 

till grund för mitt examensarbete. Jag är anställd på NIVA.   

Som ett bidrag till implementeringsarbetet av CPOT har jag valt att göra den 

här enkätundersökningen. CPOT (The Critical-Care Pain Observation Tool) är 

ett beteendebaserat smärtskattningsinstrument som implementerades för 

drygt ett år sedan på NIVA. 

 

Syftet med undersökningen är att belysa intensivvårdssjuksköterskornas 

uppfattning om CPOT:s användbarhet på NIVA.  

 

 

Instruktioner:  

Enkäten består av tre sidor med totalt 21 frågor och påståenden.  

Svara med ett kryss i en av rutorna i flervalsfrågorna.  

När du fyllt i enkäten lägger du den i det medföljande kuvertet. Förslut 

kuvertet. Gå in till stora expeditionen hos Birgitta och sektionsledarna och 

lägg det i lådan som är uppmärkt ”Enkät - CPOT”. 

Du är anonym och data hanteras konfidentiellt. 

 

 

Stort tack för ditt deltagande! 

Med Vänliga Hälsningar Brynhilde  

2014-22-12  



 

 

1. CPOT har gjort att jag reflekterar oftare kring smärta. 

Instämmer inte alls Instämmer i låg grad Instämmer i hög grad Instämmer helt 

� � � � 

 

2. Instruktionerna för användandet av CPOT är tydliga. 

Instämmer inte alls Instämmer i låg grad Instämmer i hög grad Instämmer helt 

� � � � 

 

3. CPOT är lätt att förstå sig på. 

Instämmer inte alls Instämmer i låg grad Instämmer i hög grad Instämmer helt 

� � � � 

 

4. Det är lätt att genomföra/fullfölja en hel bedömning enligt CPOT. 

Instämmer inte alls Instämmer i låg grad Instämmer i hög grad Instämmer helt 

� � � � 

 

5. Det går snabbt att använda CPOT. 

Instämmer inte alls Instämmer i låg grad Instämmer i hög grad Instämmer helt 

� � � � 

 

6. Är CPOT ett stöd för dig i ditt arbete som sjuksköterska? 

Inte alls Litet Tillfredsställande/tillräckligt Stort 

� � � � 

 

7. Har CPOT påverkat ditt arbete med att bedöma NIVA patienternas smärta? 

Inte alls Lite Tillfredsställande/tillräckligt Mycket 

� � � � 

 

8. Har CPOT låtit dig på ett lämpligt sätt utvärdera smärta hos NIVA:s patienter? 

Inte alls Lite Tillfredsställande/tillräckligt Mycket 

� � � � 

 

 



 

 

9. Har CPOT hjälpt dig att förbättra ditt arbete relaterat till smärthantering? 

Inte alls Lite Tillfredsställande/tillräckligt Mycket 

� � � � 

 

10. Hur ofta tycker du att siffran du får i CPOT speglar patientens smärtnivå? 

Aldrig Sällan Ofta Alltid 

� � � � 

 

11. Det är lätt att poängsätta patienten utifrån CPOT:s del ansiktsuttryck. 

Instämmer inte alls Instämmer i låg grad Instämmer i hög grad Instämmer helt 

� � � � 

 

12. Det är lätt att poängsätta patienten utifrån CPOT:s del kroppsrörelser. 

Instämmer inte alls Instämmer i låg grad Instämmer i hög grad Instämmer helt 

� � � � 

 

13. Det är lätt att poängsätta patienten utifrån CPOT:s del muskeltonus. 

Instämmer inte alls Instämmer i låg grad Instämmer i hög grad Instämmer helt 

� � � � 

 

14. Det är lätt att poängsätta patienten utifrån CPOT:s del följsamhet med ventilator. 

Instämmer inte alls Instämmer i låg grad Instämmer i hög grad Instämmer helt 

� � � � 

 

15. Det är lätt att poängsätta patienten utifrån CPOT:s del ljud verbala/icke verbala. 

Instämmer inte alls Instämmer i låg grad Instämmer i hög grad Instämmer helt 

� � � � 

 

16. Hur nöjd är du med att använda CPOT på NIVA? 

Inte alls Lite Tillfredsställande/tillräckligt Mycket 

� � � � 

      
     Vänd � 



 

 

17. Har du något du vill tillägga angående CPOT:s användbarhet? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________ 

 

18. Hur många år har du arbetat som sjuksköterska? _________ 

 

19. Hur många år har du arbetat som intensivvårdssjuksköterska? _________ 

 

20. Hur många år har du arbetat på NIVA? _________ 

 

21. Kön: Kvinna � 

  Man � 

 

 

 

Tack för ditt deltagande! 

 

 

 

 

 

 


