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SAMMANFATTNING  

Det finns många olika typer av smärta och smärta är en subjektiv upplevelse, men det är upp 

till varje sjuksköterska att göra sin egen bedömning, oavsett om patienten kan beskriva 

smärtan eller inte. Studiens syfte var att ta reda på hur intensivvårdssjuksköterskor gjorde sin 

bedömning på smärta hos icke - verbala, intuberade patienter, om de använde någon 

smärtskala och även försöka ta reda på om arbetslivserfarenhet och/eller utbildning gjorde 

skillnad på sjuksköterskornas bedömning. Vald metod blev en deskriptiv och jämförande 

tvärsnittsstudie. En grupp intensivvårdssjuksköterskor (N = 60, svarsfrekvens 63 %) vid en 

thoraxintensivvårdsavdelning i Sverige besvarade ett frågeformulär som innehöll både 

påståenden och frågor med öppna svar. Både vitala tecken och patientens beteende var en del 

av observationerna för att avgöra om patienten hade smärta. Det var 27 % av sjuksköterskorna 

som använde någon form av smärtskala. De som hade någon form av arbetslivserfarenhet 

skattade förändringar i patientens puls som mindre viktig än de som inte hade någon 

arbetslivserfarenhet. En statistiskt signifikant skillnad hittades. Sjuksköterskor med någon 

form av utbildning i smärta skattade en lägre medianpoäng för om svettning var ett tecken på 

smärta än sjuksköterskor utan utbildning. Sammanfattningsvis behöver avdelningen tydligare 

rutiner för hur smärtskattning ska utföras samt en lämplig smärtskala för icke 

kommunicerbara patienter. För att kunna tillämpa dessa rutiner behövs även utbildning för 

personalen.     
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ABSTRACT 

There are many different types of pain and pain is a subjective experience, but it is up to every 

nurse to make their own assessment, whether the patient can describe the pain or not. The aim 

of the study was to find out how intensive care nurses made their assessment of pain in non-

verbal patients, if they used any pain scale and also try to find out if work experience and/or 

education made a difference in nurses assessment. A descriptive and comparative cross-

sectional study.  A group of intensive care nurses (N=60, response rate 63 %) at a thoracic 

intensive care unit at a University hospital in Sweden answered a questioner formulary 

including both statements and describing in own words. Both the vital signs and the patient’s 

behavior was part of the observations to determine if the patient had pain. It was 27 % of the 

nurses who used some kind of pain scale in their pain judgment. Those who had more 

working experience estimated changes in the patient's pulse as less important than those who 

had less working experience. One statistically significant difference was found. Nurses with 

further education in pain had a lower median score according to if sweat was one sign of pain 

than nurses without further education.  In summary, the department needs clearer procedures 

for pain assessment and an appropriate pain scale for non-communicable patients. In order to 

apply these routines training for staff is also needed. 
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BAKGRUND 

Definition av smärta 

Smärta är ”en obehaglig sensorisk och/eller känslomässig upplevelse förenad med 

vävnadsskada eller hotande vävnadsskada, eller beskriven i termer av sådan” enligt 

smärtorganisationen International Association for the Study of Pain, IASP (McCaffery & 

Pasero, 1999). En fysiologisk förklaring är att smärta är nervimpulser som leds från en 

vävnadsskada till ryggmärgen och vidare till hjärnan där impulsen tolkas. I varje människas 

nervsystem finns redan en mängd information lagrad, exempelvis förväntningar, tidigare 

erfarenheter och kunskap. När denna erfarenhet kopplas samman med hjärnans tolkning av 

smärtan bildas patientens unika smärtupplevelse. Smärta är alltså en subjektiv upplevelse och 

det behöver inte finnas något samband mellan graden av skada och patientens upplevelse av 

smärta (Haegerstam, 2008). 

Smärtans fysiska effekter 

Smärta leder till en fysiologisk stressreaktion som påverkar kroppens kardiovaskulära, 

respiratoriska, endokrina och neurologiska system samt immunsystemet (Marmo & Fowler, 

2009).  Ökad vasokonstriktion och hjärtfrekvens leder till högre blodtryck och ökat syrebehov 

i hjärtat. Om smärta gör att patienten inte kan ta djupa andetag kan det kompenseras med en 

ökad andningsfrekvens. Försämrad hostkraft kan ge ökad sekretstagnation, atelektaser och 

pneumoni. Stressreaktionen kan även leda till insulinresistens och nedsatt tarmmotilitet vilket 

ger förstoppning, illamående, kräkningar och mera smärta. Sämre immunförsvar, förvirring 

och ångest är också reaktioner på stress (McCaffery & Pasero, 1999). 

Young et al. (2006) studerar hur patienternas blodtryck förändras i samband med procedurer 

som antas vara smärtsamma. Patienternas blodtryck stiger medan ingen förändring sker vid 

icke smärtsamma procedurer. Arbour och Gelinas (2009) menar att kroppens autonoma 

nervsystem aktiveras vid smärtsamma händelser och därför kan förändringar i 

vitalparametrarna blodtryck, hjärtfrekvens, andningsfrekvens, SpO2 och endtidal koldioxid 

indikera att patienten upplever obehag eller smärta. Dessa förändringar kan dock även 

förekomma vid icke smärtsamma procedurer och är därför inte alltid specifika för smärta. 

Beteendeparametrar som patientens ansiktsmimik, kroppsrörelser, tårflöde, 

avvärjningsrörelser, agitation, följsamhet med respiratorn, vokala läten och spända muskler 
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kan också förändras vid smärta (Connor, 2012). Dessa beteenden kan även påverkas av andra 

orsaker som ventilatorbehandling eller sedering. 

Även Abram, Allen och Roddie (1973) studerar vilka fysiska effekter som kan mätas när 

patienter utsätts för olika typer av smärta. Pulsen stiger och ischemisk smärta framkallar 

kallsvettningar. Det påpekas dock att svettningarna även kan bero på ångest eller oro.    

Smärtans psykiska effekter 

Smärta och känslor hänger ihop. Smärta är kroppens skyddsmekanism som aktiverar 

människan att ta bort det som gör ont. Vi reagerar på smärta emotionellt genom att bli arga 

eller rädda. Situation, stämningsläge och förväntningar påverkar vår upplevelse av smärtan. 

En orolig patient är mer känslig för smärta. Samtidigt kan smärta trigga igång känslor. 

Smärtans duration, typ och patientens förväntningar påverkar vilka reaktioner som väcks. I 

den akuta fasen leder smärta ofta till oro. Om smärtan sedan inte går över drabbas patienten 

ofta av ilska och frustration. Långvarig smärta ökar risken för ångest och nedstämdhet 

(Linton, 2013; Marmo & Fowler, 2009). Ångest leder till en psykofysiologisk reaktion som 

påminner om smärtstimuleringen från en vävnadsskada. Ökad puls, andningsfrekvens, 

svettningar och muskelspänningar kan alltså vara tecken på smärta, men kan också bero på 

ångestens fysiologiska påverkan. Smärta är en av de största stressfaktorerna för patienter som 

behandlas inom intensivvården. Ett akut insjuknande eller en traumatisk skada ökar risken att 

patienten ska drabbas av ångest och långvarig smärta (Linton, 1994). En adekvat 

smärtlindring kan minska risken att patienten drabbas av psykiska besvär efter vårdtillfällets 

slut (Sessler & Varney, 2008). 

Att bedöma den icke kommunicerbara patientens smärta 

Många patienter inom intensivvården saknar förmåga att kommunicera tydligt, antingen som 

ett direkt resultat av sin sjukdom eller för att de hålls sederade och/eller intuberade. Detta 

försvårar bedömningen av patientens smärta. Omvårdnad är en patientcentrerad handling där 

sjuksköterskan fokuserar på patienten och dess upplevelser. Att bedöma smärta ingår i ett 

helhetsperspektiv där sjuksköterska inte bara ser på en enkel faktor utan skapar sig en 

uppfattning av samtliga aspekter hos människan och arbetar utifrån den. Att bedöma och 

behandla smärta är därför en viktig omvårdnadshandling. Inom intensivvården finns många 

orsaker till patientens smärta, både relaterade till sjukdomen, men många av de behandlingar 
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som används för att rädda liv kan också orsaka smärta till exempel invasiva procedurer, 

operationer och övervakningsutrustning.    

Intensivvårdssjuksköterskans förmåga att bedöma patientens smärta är en färdighet som 

bygger på utbildning och erfarenhet. Connor (2012) studerar hur intensivvårdssjuksköterskor i 

sin vanliga arbetsmiljö överväger och kombinerar signaler för att skapa sig en uppfattning om 

patienter som genomgått coronary artery bypass graft har smärta i vila och under vändning. 

Sjuksköterskan baserar sin bedömning på många små tecken som hon lägger ihop till en 

helhetsbild, men olika sjuksköterskor uppmärksammar olika signaler. Förhöjt medelartärtryck 

som inte sjunker efter nitroglycerininjektion, men efter morfininjektion, förhöjd puls, att 

patienten biter på endotrakealtuben, att patienten grimaserar och att patienten lokaliserar 

smärta från operationsområdet är några tecken som observeras.  

Eftersom alla sjuksköterskor påverkas av sina olika bakgrunder och tidigare erfarenheter kan 

det hända att olika sjuksköterskor bedömer samma patients smärta olika enligt Harper, Ersser 

& Gobbi (2007). Totalt 29 sjuksköterskor intervjuas om hur de bedömer smärta. Alla är eniga 

om att patienten måste tillfrågas om upplevd smärtgrad. Samtidigt skapar alla sjuksköterskor 

en egen bild av hur ont patienten verkar ha. När sjuksköterskans uppfattning skiljer sig från 

patientens upplevelse anser sjuksköterskorna ofta att de har gjort en mer korrekt bedömning 

av smärtgraden än patienten själv. De anser att deras kunskap och erfarenhet väger tyngre än 

patientens egen smärtskattning. Sjuksköterskorna tycker att olika patienter kan över- eller 

underrapportera sin smärta vilket kan bero på flera olika saker. Överrapportering kan till 

exempel bero på att patienterna vill ha mer uppmärksamhet eller mer smärtlindring och 

underrapportering att de inte vill störa eller att unga killar inte vill be om hjälp för att de inte 

vill uppfattas som svaga enligt denna studien. 

Quynh, Gélinas, Arbour och Rodrique (2013) studerar hur smärta påverkar patienternas 

beteende. 10 patienter med huvudskada observerads under två vanliga procedurer inom 

intensivvården; vändning av patienten som anses vara en smärtsam procedur och noninvasiv 

blodtrycksmätning (NIBP) som är en empiriskt testad icke smärtsam procedur. Patienterna 

filmas och observeras under procedurerna. Ingen signifikant skillnad i patienternas beteende 

ses i vila före och efter någon av procedurerna. Under vändningen visar hälften av patienterna 

tecken på smärta så som tårproduktion, öppning av ögonen, rynkade ögonbryn, högre 

topptryck på respiratorn eller muskelspänning i kroppen.   
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För att undvika att bedömningen av patientens smärta blir godtycklig används ett verktyg som 

är anpassat speciellt för smärtskattning av patienter som inte kan kommunicera, till exempel 

Critical-care Pain Observation Tool (CPOT), Behavioral Pain Scale (BPS) eller Face, Legs, 

Activity, Cry, Consolability scale (FLACC). Med hjälp av ett sådant verktyg kan man uppnå 

en bättre bedömning och därmed bättre smärtlindring och nöjdare patienter. Sjuksköterskor 

som använder ett smärtskattningsverktyg känner sig också tryggare i sin arbetsuppgift 

(Topolovec-Vranic et al., 2010). 

Cade (2008) granskar i en litteraturöversikt vilka bevis som finns för att använda 

smärtskattningsskalor för bedömning av smärta hos sövda patienter. BPS anses vara den mest 

pålitliga och användbara skalan i tre av fem studier. CPOT anses inte vara tillräckligt 

utprövad utan fler studier behövs för att kunna göra en bedömning av dess validitet.  

BPS är ett verktyg för att bedöma smärta hos sövda patienter. BPS baseras på summan av tre 

beteenden: ansiktsuttryck, rörelse av de övre extremiteterna och följsamhet med respiratorn. 

Patienten får en poäng mellan tre och 12, där tre motsvarar ingen smärta och 12 motsvarar 

mycket hög smärta. Young och medarbetare (2006) studerar BPS genom att jämföra 

patienternas reaktion under den smärtsamma proceduren vändning och den icke smärtsamma 

proceduren ögonvård. Förändringar i vitalparametrar studeras också, studien visar att 

patienternas poäng på BPS är signifikant högre under vändningen än de är under ögonvården. 

Poängen är också högre i de fallen då patienterna inte har fått analgetika under timmen före 

vändningen än då patienterna har fått det. Slutsatsen är att förändringar i vitalparametrar inte 

alltid är ett säkert tecken på smärta, men att BPS är ett säkert och användbart verktyg.    

CPOT är ett annat verktyg för att bedöma kritiskt sjuka patienters smärta. Det är en 

vidareutveckling av BPS och andra skalor. Fyra beteenden bedöms: ansiktsuttryck, 

kroppsrörelser, muskelspänning och följsamhet med respiratorn (intuberade patienter) 

alternativt vokal respons (extuberade patienter). Patienten får mellan noll och två poäng per 

beteende och åtta poäng motsvarar maximal smärta.   

År 2013 studerar Linde, Badger, Machan, Beaudry, Brucker, Martin, Opaluch-Bushy & Roy 

användbarheten av CPOT genom att observera 30 patienter i en smärtsam och en icke 

smärtsam procedur.  Sen år två sjuksköterskor får göra varsin bedömning av smärtan hos 

samma patient. Resultatet visar att sjuksköterskornas bedömning stämmer överens i 95 % av 

fallen och att det därför är ett användbart verktyg vid bedömning av intuberade patienters 

smärta.  
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Att bedöma den icke kommunicerbara patientens smärta efter thoraxkirurgi 

Arbour & Gélinas (2009) studerar om vitala parametrar är meningsfulla indikatorer på smärta 

hos intensivvårdspatienter som genomgått hjärtkirurgi. I denna studie observeras 105 

patienters vitalparametrar i vila samt före, under och efter en smärtsam procedur. Dessa 

observationer utförs vid tre tillfällen på varje patient; under ventilatorbehandling när patienten 

är sederad; under ventilatorbehandling när patienten är vaken och efter extubering när 

patienten är vaken. Vid de två senare tillfällena får patienten även själv uppge om de upplever 

smärta genom att nicka eller skaka på huvudet eller genom att ange på en smärtskala. 

Resultatet av studien är att patienternas medelartärtryck, puls, andningsfrekvens och endtidala 

CO2 stiger vid smärtsamma procedurer medan SpO2 sjunker. Hos de patienter som uppger att 

de har smärta sker en större förändring i vitalparametrarna än hos de som är smärtfria. 

Slutsatsen är att vitalparametrar kan vara en hjälp när sjuksköterskor bedömer smärta men att 

en evidensbaserad vetenskaplig bedömning endast kan göras med hjälp av smärtskalor där 

patientens beteende även tas i beaktning.  

Vikten av smärtbehandling efter thoraxkirurgi 

Genom att fokusera på patientens upplevelser av smärta och utifrån dessa anpassa 

omvårdnaden kan sjuksköterskan hjälpa patienten att få tillbaka sin hälsa efter en stor 

operation eller svår sjukdom.    

Postoperativ smärta är oftast så kallad nociceptiv smärta, vävnadsskada. Thorakotomier och 

sternotomier anses vara väldigt smärtsamma ingrepp, då patienten ofta drabbas av både 

nociceptiv och neuropatisk smärta, det vill säga både vävnads- och nervskada. Under 

thoraxkirurgi skadas vävnaderna under thorakotomin, men smärta uppstår även på grund av 

att lungorna, pleura och axellederna manipuleras under operationen samt inläggning av 

dränage (Tiippana, Nilsson & Kalso, 2003). Konsekvenser av otillräcklig smärtbehandling 

efter thoraxkirurgi kan vara sämre andning, längre tid i respirator, ökad risk för reintubering, 

längre vårdtid inom intensivvården och på sjukhuset samt att det tar längre tid för patienten att 

återgå till sitt vanliga liv vilket kan innebära försämrad psykosocial hälsa och att patienten är 

mindre nöjd med vården (Romero, Garcia & Joshi, 2013). Detta kan få konsekvenser om 

samma patient har kontakt med sjukvården i framtiden.  

Pluijms, Steegers, Verhagen, Scheffer och Wilder-Smith (2006) studerar patienter som 

genomgått thorakotomi. Risken för kronisk postoperativ smärta är stor (58 % efter sex 
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månader). Patienter som har mer intensiv smärta, mer frekventa smärtgenombrott och/eller 

större behov av smärtlindring de första postoperativa dygnen har också högre risk att drabbas 

av kronisk smärta. I studien föreslås det att bättre per- och postoperativ smärtlindring kan 

minska risken för kronisk postoperativ smärta. Även Tiippana och medarbetare (2003) finner 

att kronisk smärta är vanligt (22-67 %) efter thorakotomi, men med effektiv smärtlindring 

minskar förekomsten till endast 12 %. Enligt Bottiger, Esper & Stafford-Smith (2014) kan en 

individuell plan för patientens smärtlindring, realistiska förväntningar på smärtlindringen 

samt utbildning och information anpassad till patienten minska den postoperativa smärtan och 

därmed minskar även risken för utveckling av kronisk smärta och postoperativ död. Även 

Linton (1994) skriver att information och förberedelse inför en operation kan ha en lindrande 

effekt på patientens postoperativa smärta.  

Smärtbedömning på en thoraxkirurgisk intensivvårdsavdelning  

Personalen på intensivvårdsavdelningen ska arbeta enligt en sjukhusgemensam kvalitetsnorm 

som är utarbetad av Smärtcentrum, Akademiska sjukhuset. I dokumentet påpekas att en god 

smärtbehandling är den mest betydelsefulla faktorn i patientens upplevelse av en hög 

vårdkvalitet. Regelbunden smärtskattning är en förutsättning för att uppnå detta. ”All personal 

som ansvarar för patientens vård måste vara väl utbildade i moderna principer för postoperativ 

smärtbehandling samt känna till vilka rutiner som gäller” (Smärtcentrum, 2013). Målet med 

vården av postoperativa patienter är att smärtskattning ska utföras var fjärde timme. All 

smärtskattning ska analyseras, åtgärdas, utvärderas och dokumenteras. Enligt kvalitetsnormen 

ska visuell analog skala (VAS) eller liknande skalor där patienten själv skattar sin smärta 

användas. Till de patienter som är sederade och/eller intuberade saknas alternativ. 

Den aktuella intensivavdelningen har enligt denna kvalitetsnorm utsett sjuksköterskor som 

fungerar som smärtombud. I deras uppgifter ingår bland annat att tillsammans med 

avdelningschefen utarbeta mål och handlingsplaner för smärtskattning och behandling av 

smärta (Akademiska sjukhuset, 2013).  

Ett nytt PM med riktlinjer om smärtbedömning och behandling håller på att utarbetas på 

avdelningen.  
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Problemformulering 

Miljö är ett av fyra konsensusbegrepp inom vårdvetenskapen. Miljön är del av ett 

sammanhang och kan hela tiden förändras utifrån kulturella, sociala och politiska aspekter. 

Inom intensivvården befinner sig patienten ofta i en främmande miljö, vilket kan vara 

skrämmande och därför öka oro och ångest. Utmaningen för intensivvårdssjuksköterskan är 

att bemöta dessa patienter i den främmande miljön, vårda dem på bästa möjliga sätt och 

anpassa vården efter varje enskild individ. Hälsa är ett annat konsensusbegrepp. Hälsa handlar 

om en persons välbefinnande. En god smärtbedömning är första steget i behandlingen av 

smärta och är därmed hälsofrämjande (Wiklund Gustin & Bergbom, 2012).  

Inom intensivvården ställs det stora krav på sjuksköterskan att göra en bra helhetsbedömning 

av patienten. Smärta är generellt svårt att bedöma och ännu svårare när patienterna inte kan ge 

verbalt uttryck för den. Sjuksköterskans bedömning bör baseras på evidens. Genom denna 

studie undersöks hur sjuksköterskorna på en intensivvårdsavdelning bedömer smärta hos icke 

kommunicerbara patienter, dvs. patienter som är sövda och intuberade, samt ifall de använder 

något verktyg samt om utbildning och arbetslivserfarenhet påverkar sjuksköterskornas sätt att 

bedöma smärta. Med utbildning avses ytterligare utbildning inom smärtområdet t ex 

universitetskurser eller interna utbildningar. Specialistsjuksköterskeutbildning inom 

intensivvård anses inte som någon vidareutbildning inom smärta. 

Verksamhetschef/avdelningschef er skyldiga att se till att alla anställda har utbildning och 

kunskap om smärtskattningsmetoder. Just nu saknas en rutin för det på den aktuella 

intensivvårdsavdelningen där studiet genomfördes.  

Syfte 

Att undersöka hur sjuksköterskor bedömer smärta hos sövda patienter och om det finns någon 

skillnad på bedömningen beroende på vilken vidareutbildning och erfarenhet sjuksköterskorna 

har. Syftet är även att undersöka om sjuksköterskorna använder något hjälpmedel i sin 

bedömning och i så fall varför eller varför inte. Förhoppningen är att kunna bidra till ökad 

medvetenhet om vikten av evidensbaserad smärtskattning.   
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Frågeställningar 

1. När sjuksköterskan bedömer icke kommunicerbara patienters smärta, baseras bedömningen 

främst på vitalparametrar eller patientens beteende?  

2. Bedömer sjuksköterskor icke kommunicerbara patienters smärta olika beroende på hur 

länge de arbetat inom intensivvården?  

3. Bedömer sjuksköterskor icke kommunicerbara patienters smärta olika beroende på om de 

har någon vidareutbildning inom smärtområdet eller inte?  

4. Använder sjuksköterskorna någon smärtskala för att bedöma smärta hos icke 

kommunicerbara patienter? Varför används det inte? 
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METOD 

Design 

En deskriptiv och jämförande tvärsnittsstudie. 

Urval 

Alla specialistsjuksköterskor på en thoraxkirurgisk intensivvårdsavdelning på ett sjukhus i 

Sverige tillfrågades om att delta i studien (n=60). Intensivvårdsavdelningen hade en stor andel 

nyopererade patienter som vårdades i ventilator och personalen var därför vana att vårda icke 

kommunicerbara patienter som kunde antas ha postoperativ smärta. Inklusionskriterierna var 

specialistsjuksköterskor som är fast anställda och kliniskt verksamma på avdelningen. 

Exklusionskriterier var sjuksköterskor som var föräldralediga, långtidssjukskrivna, vikarier 

och timanställda samt de som inte jobbade kliniskt p.g.a. administrativ position, t ex 

gruppchefer. Urvalet var därmed ett icke sannolikhetsurval (Patel, 1987). Deltagande i studien 

var frivilligt. Av de 60 enkäter som delades ut besvarades 38 stycken (63 %) 50 – 80 % anses 

vara normal svarsfrekvens i enkätundersökningar enligt Trost (2012). En av respondenterna 

svarade att hon inte var fast anställd och blev därmed exkluderad från studien. 

Datainsamlingsmetod  

En enkätstudie genomfördes för att få ett så stort och varierat urval som möjligt. 

Datainsamlingen krävde lite resurser och tiden kunde istället läggas på att analysera data. 

Respondenterna hade gott om tid på sig att svara. De var anonyma vilket var relevant för att få 

de mest sanningsenliga svaren (Ejlertsson, 1996).  

Data samlades in via en enkät som delades ut till de sjuksköterskor på 

intensivvårdsavdelningen som uppfyllde inklusionskriterierna. Enkäten utarbetades speciellt 

för denna studie och hade en standardiserad, strukturerad design (bilaga 1). Frågorna 

baserades på information hämtad från bakgrundens litteratur. Innan den egna enkäten 

utformades hade en sökning gjorts för att försöka hitta en redan validerad enkät som passade 

studiens syfte, men ingen sådan hittades. Enkäten som utformades innehöll både frågor med 

fasta svarsalternativ och öppna frågor. De första fem frågorna var deskriptiva. 

Sjuksköterskorna fick sedan ange fem tecken på smärta som de använde i sin bedömning av 

icke kommunicerbara patienter. Dessa fem tecken angavs med egna ord och utan inbördes 
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rangordning. Sjuksköterskorna ombads inte att motivera varför de tittar mest på dessa 

parametrar. 

Innan datainsamlingen påbörjades genomfördes en pilotstudie för att testa kvaliteten på 

enkäten (bilaga 2). Pilotstudien genomfördes på en annan intensivvårdsavdelning på samma 

sjukhus och sju sjuksköterskor tillfrågades om att delta. Samtliga besvarade enkäten (100 %). 

Urvalet till pilotstudien skedde selektivt med syftet att inkludera sjuksköterskor med olika 

lång erfarenhet av intensivvård. Enkäten upplevdes som tydlig och lätt att förstå. 

Respondenterna upplevde inte att det saknades någon fråga. På fråga sju, där respondenterna 

skulle ange om de använde någon smärtskala när de bedömde patientens smärta önskade en 

respondent att det skulle finnas plats att skriva vilken smärtskala som användes. Detta ledde 

till att frågan förtydligades i den slutgiltiga versionen av enkäten.  

Tillvägagångssätt 

Skriftliga tillstånd att genomföra studien inhämtades från verksamhetscheferna på de aktuella 

avdelningarna (bilaga 3 och 4). Enkäten och medföljande informationsbrev (bilaga 5) delades 

sedan ut i samtliga inkluderades postfack. Pilotstudien genomfördes under vecka 11 och 

enkäten justerades därefter inför genomförandet av studien som skedde under vecka 14-16 år 

2014. Personalen informerades om enkäten under en arbetsplatsträff och under daglig samling 

inför passtarten på eftermiddagarna. De ifyllda enkäterna lämnades sedan av respondenterna i 

ett uppmärkt postfack. 

Dataanalys 

All data bearbetades i statistikprogrammet Statistical Packages for the Social Sciences (SPSS) 

version 20. Frågeställning ett besvarades med enkätfrågorna nio-23 och analyserades med 

deskriptiv statistik och resultaten presenteras i stapeldiagram. Frågeställning två besvarades 

med enkätfråga fem samt 10-23 och analyserades med Mann Whitney U-test för att påvisa 

skillnader mellan två grupper vid ett tillfälle. Sjuksköterskorna delades in i två grupper; de 

som jobbat fem år eller mindre och de som jobbat mer än fem år som 

intensivvårdssjuksköterska. Signifikansnivån 5 % valdes. Resultatet presenteras i fortlöpande 

text, diagram och tabell. Frågeställning tre besvarades med enkätfrågorna sex samt 10-23 och 

även den analyserades med Mann Whitney U-test och presenteras i fortlöpande text och 

tabellform. Sjuksköterskorna delades också in i grupper beroende på om de hade 
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vidareutbildning eller inte. Frågeställning fyra besvarades med enkätfrågorna sju och åtta som 

är öppna frågor där svaren kategoriserats. Svaren presenteras i fortlöpande text med citat.       

Forskningsetiska överväganden 

Genomförandet av studien godkändes av verksamhetscheferna på aktuella avdelningar. 

Deltagandet var frivilligt och anonymt och kunde avbrytas när som helst. Datainsamlingen 

innebär att ingen journalgranskning förekom och ingen patientidentitet avslöjades. Arbetet i 

sin helhet har följt forskningsetiska principer enligt CODEX regler och riktlinjer för forskning 

(CODEX, 2014). Alla data som inhämtats har förvarats och behandlats enligt principerna om 

konfidentialitet och säkerhet för deltagarna. Genom att använda enkäter bevarades deltagarnas 

anonymitet och därmed minskar risken att de känt sig utpekade. Avsikten med studien är att 

göra nytta för patienternas omvårdnad och vår bedömning är därför att vinsten med studien 

väger tyngre än eventuella besvär för enskilda deltagare i studien, vilket stämmer överens 

med principen om att göra gott (Sykepleiernes samarbeid i Norden,1983).        
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RESULTAT 

Av de 37 respondenterna var fördelningen följande: 11 (30 %) var män och 26 (70 %) 

kvinnor. Åldern var mellan 26 - 64 år med en medelålder på 47 år. Samtliga sjuksköterskor 

som svarat på enkäten var fast anställda på intensivvårdsavdelningen. Det interna bortfallet 

bestod av en (3 %) respondent som inte hade besvarat fråga nio. De övriga svaren från denna 

enkät användes i resultatet.         

När sjuksköterskan bedömer sövda patienters smärta, baseras bedömningen främst på 

vitalparametrar eller patientens beteende?  

 

Figur 1. Parametrar och beteenden som sjuksköterskornas smärtbedömning baseras på. 

Figuren visar antal svar per parameter eller beteende. 

 

Sjuksköterskorna fick även skatta mellan ett och sju hur väl de höll med eller inte höll med 

om att olika tecken på smärta är viktiga i sin bedömning. Högst medianvärden (Md) fick 

patientens ansiktsmimik (Md 6,0, kvartilavstånd 2,0 ), puls (Md 6,0, kvartilavstånd 1,5), 

andningsfrekvens (Md6,0, kvartilavstånd 1,5), oro (Md 6,0, kvartilavstånd 1,0) och blodtryck 

(Md 6,0, kvartilavstånd 1,0). Lägst medianvärden fick storleken på patientens pupiller (Md 

4,0, kvartilavstånd 2,0), att patienten ter sig agiterad (Md 4,0, kvartilavstånd 2,5) och att 

patienten rör på sig (Md 4,0, kvartilavstånd 3,0).  
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Bedömer sjuksköterskor patientens smärta olika beroende på hur länge de arbetat inom 

intensivvården?  

Av de 37 sjuksköterskorna som deltog i studien hade åtta (22 %) arbetat som 

specialistsjuksköterska mindre än fem år och 29 (78 %) mer än fem år. 

Samtliga fick skatta från ett till sju hur väl de höll med eller inte höll med om att 14 tecken på 

smärta är viktiga i bedömningen. De sjuksköterskorna som jobbat mer än fem år skattade puls 

högre än de sjuksköterskorna med kortare arbetslivserfarenhet. Det fanns dock ingen 

signifikant skillnad mellan grupperna, se Tabell 1.  

Tabell 1. Jämförelse mellan sjuksköterskor som har jobbat mer än fem år och sjuksköterskor 

som har jobbat mindre med avseende på vilka tecken som var viktiga när de skattade en icke 

kommunicerbar patients smärta.      

Tecken på smärta Median samtliga  Jobbat <5 år  Jobbat >5 år P-värde 

Puls 6,0 4,0 6,0 0,055 

Blodtryck 6,0 5,0 6,0 0,179 

Andningsfrekvens 6,0 6,0 6,0 0,829 

Tecken på oro 6,0 6,0 6,0 0,365 

Ansiktsmimik 6,0 5,5 6,0 0,785 

Patienten svettas 5,0 4,0 5,0 0,337 

 Patienten rör på sig 4,0 4,5 4,0 1,000 

Tårflöde 5,0 6,0 5,0 0,599 

Storlek på pupiller 4,0 3,0 4,0 0,347 

Avvärjningsrörelser 4,5 5,0 4,0 0,714 

 Agitation 4,0 6,0 5,0 0,820 

Muskelspänning 5,0 4,5 4,0 0,509 

Följsamhet med respiratorn 5,0 5,0 5,0 0,791 

Vokala läten 5,0 5,0 5,0 0,970 

     

 

På frågan om de använde sig av någon smärtskala i sin bedömning av patientens smärta 

svarade två stycken (25 %) av sjuksköterskorna som jobbat mindre än fem år att de använde 

sig av smärtskala och åtta stycken (28 %) av sjuksköterskorna som jobbat mer än fem år att de 

gjorde det.  
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Figur 2. Visar fördelningen i procent över hur länge sjuksköterskorna jobbat och hur många 

som använder smärtskala (Ja) och inte (Nej).    

Bedömer sjuksköterskor patientens smärta olika beroende på om de har någon 

vidareutbildning inom smärtområdet eller inte? 

Det var 12 (32 %) av sjuksköterskorna hade någon form av påbyggnadsutbildning inom 

smärtområdet. Det var olika typer av utbildning, till exempel universitetskurser och 

internutbildningar. Det var 25 (68 %) som inte hade någon vidareutbildning utöver sin 

specialistexamen.  

Endast en statistiskt signifikant skillnad hittades (p-värde 0,018). De sjuksköterskor som hade 

vidareutbildning skattade patientens svettning lägre (Md 4,0, kvartilavstånd 1,75) än de som 

saknade vidareutbildning (Md 5,0, kvartilavstånd 2,0), se tabell 2.   
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Tabell 2. Jämförelse mellan sjuksköterskor som har påbyggnadsutbildning inom 

smärtområdet och sjuksköterskor som inte har det med avseende på vilka tecken som var 

viktiga när de skattade en icke kommunicerbar patients smärta.   

Tecken på smärta Median samtliga Utbildning Ej utbildning P-värde 

Puls 6,0 5,5 6,0 0,200 

Blodtryck 6,0 6,0 6,0 0,694 

Andningsfrekvens 6,0 6,0 6,0 0,716 

Tecken på oro 6,0 6,0 6,0 0,931 

Ansiktsmimik 6,0 6,0 6,0 0,401 

Patienten svettas 5,0 4,0 5,0 0,018 

 Patienten rör på sig 4,0 4,0 5,0 0,499 

Tårflöde 5,0 6,0 5,0 0,477 

Storlek på pupiller 4,0 4,0 4,0 0,429 

Avvärjningsrörelser 4,5 4,5 4,5 0,864 

 Agitation 4,0 5,0 5,0 0,617 

Muskelspänning 5,0 4,5 4,0 0,584 

Följsamhet med respiratorn 5,0 5,0 5,0 0,934 

Vokala läten 5,0 5,0 5,0 0,974 

     

 

Använder sjuksköterskorna någon smärtskala för att bedöma smärta hos icke 

kommunicerbara patienter? Varför används det inte? 

Det var 10 (27 %) sjuksköterskor som uppgav att de använde någon smärtskala som 

hjälpmedel för att bedöma smärta hos icke kommunicerbara patienter och 27 (73 %) stycken 

som inte använde någon skala. 

Det fanns ingen standardskala som användes på avdelningen utan var och en använde den 

skala som de kände till eller tyckte var lämplig. Sjuksköterskorna nämnde Richmond 

Agitation Sedation Scale och Wong-Baker FACES Pain Rating Scale som exempel. Flera 

sjuksköterskor hade angett att de använder Visuell Analog Skala (VAS) och Numeric Rating 

Scale (NRS) som hjälpmedel i sin bedömning av icke kommunicerbara patienters smärta. 

De som svarade att de inte använde någon smärtskala blev ombedda att motivera varför med 

egna ord i löpande text. En vanlig orsak till att sjuksköterskorna inte använda smärtskala var 

att avdelningen saknade rutin för det.  

”Finns ingen rutin på avdelningen”  
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Det framkom att sjuksköterskorna saknade kunskap om vilka verktyg som finns för att 

bedöma icke kommunicerbara patienters smärta. Det var två sjuksköterskor uppgav att de inte 

visste att det fanns verktyg att använda för detta ändamål.   

”Dålig kunskap om alternativa skalor” 

”Har inget verktyg/hjälpmedel som fungerar bra” 

Slutligen uppgav ett par sjuksköterskor att de hellre använde sig av vitalparametrar, patientens 

beteende och kroppsspråk än en smärtskala när de gjorde sin bedömning. Någon motivering 

till detta angavs inte. 

”Svårt när det inte går att kommunicera med patienten, man använder hellre vitalparametrar 

som blodtryck och puls”.    
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DISKUSSION 

I denna kvantitativa studie tittade vi på hur sjuksköterskor bedömde smärta hos icke 

kommunicerbara patienter och om de använde någon smärtskala, samt om arbetslivserfarenhet 

och vidareutbildning inom smärtområdet hade betydelse för smärtbedömningen. Resultatet 

visade att sjuksköterskorna tittade både på vitalparametrar och på patientens beteende, oavsett 

hur länge de arbetat och om de hade vidareutbildning eller inte. I studien framkom också att 

en del sjuksköterskor använde sig av smärtskala som hjälpmedel medan andra inte gjorde det.  

Denna studie fokuserade på hur sjuksköterskor utförde smärtbedömningen. Det kan även vara 

intressant att undersöka olika typer av smärtlindring då obehandlad smärta kan påverka 

patienten negativt.      

I denna studie framkom det att sjuksköterskans bedömning påverkades av flera olika faktorer, 

till exempel vitalparametrar och patientens beteende. Utmaningen ligger i att sövda patienter 

inte kan tala om var de har ont och hur ont de har och det blir därför upp till varje enskild 

sjuksköterska att göra sin bedömning.  

Resultatdiskussion 

Att bedöma smärta hos sövda patienter är en av många uppgifter för 

intensivvårdssjuksköterskan och ingår i det helhetsperspektiv vi bör ha av våra patienter. Att 

bedöma smärta är viktigt då en bra smärtlindring kan minska den fysiska påfrestningen och 

öka patientens välbefinnande, som flera studier visar, bland annat Arbour och Gelinas (2009) 

och Connor (2012). 

Många av respondenterna tittade på puls och blodtryck (vitalparametrar) och ansiktsuttryck 

samt oro (patientens beteende) som de viktigaste tecknen på att deras patient hade smärta. 

Även om sjuksköterskorna tolkade dessa tecken som tecken på smärta var det svårt att veta 

om patienten faktiskt hade ont. Oro och ångest kan ge kroppslig påverkan som ökad puls, 

ökad andningsfrekvens, muskelspänning och svettningar enligt Linton (2013). Dessa signaler 

kan därför feltolkas. Eftersom den studerade patientgruppen inte kunde uppge hur ont de hade 

blev det upp till varje enskild sjuksköterska att skatta smärtan. Därmed finns inget facit och 

därför blir det ännu viktigare att smärtskattningen utförs evidensbaserat.    

Det var ingen sjuksköterska som bara hade angivit fem vitalparametrar eller bara fem 

beteenden, vilket vi tolkar som att smärtbedömning baserades på summan av flera olika 
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observationer, vilket stämde väl överens med Connor (2012) som kommer fram till att 

sjuksköterskor baserar sin bedömning på många små tecken som läggs ihop till en helhetsbild, 

men att olika sjuksköterskor uppmärksammar olika signaler.   

Sjuksköterskorna använde sig av olika tecken när de gjorde sin smärtbedömning. Majoriteten 

tittade mest på vitalparametrarna blodtryck och puls samt beteendeparametrarna 

ansiktsuttryck och oro. De tecken sjuksköterskorna själva fick uppge stämde väl överens med 

de evidensbaserade tecken som blev presenterade i enkäten. Det fanns stor variation i vilka 

tecken sjuksköterskorna tittade på och lade vikt vid. Framför allt när det gällde 

beteendeparametrar skilde sig sjuksköterskornas fokus åt. En och samma sjuksköterska 

använde sig ofta av både vitalparametrar och beteenden i sin smärtbedömning. 

Sammanfattningsvis var smärtbedömning en komplex värdering och varje enskild 

sjuksköterskas bedömning skilde sig åt. 

Det är intressant att sjuksköterskorna nämnde så många olika parametrar som tecken på 

smärta, t ex parametrar som SpO2, följsamhet med respiratorn och illamående. Rent teoretiskt 

kunde detta betyda att om två sjuksköterskor bedömde samma patient så kunde den som hade 

illamående som ett smärtkriterium tolka detta som att patienten hade ont, medan den andra 

sjuksköterskan inte hade gjort det. Det är med andra ord lika viktigt med tolkningen som att 

observera smärtparametrar. Studien visade att något fler sjuksköterskor som hade jobbat mer 

än fem år använde någon slags smärtskala (28 %) jämfört med de som jobbat mindre än fem 

år (25 %). Det kan vara lätt att tänka sig att lång arbetslivserfarenhet leder till bättre klinisk 

blick. Detta skulle kunna göra att den egna bedömningen väger tyngre än de skalor som finns 

tillgängliga. I vår studie visade det sig dock att de sjuksköterskor som hade jobbat mer än fem 

år använde smärtskala i ungefär lika stor utsträckning som de sjuksköterskor som jobbat 

mindre än fem år.   

Det fanns ingen signifikant skillnad mellan gruppen som jobbat kortare tid och gruppen som 

jobbat längre tid på/i vilka parametrar eller tecken som ingick i smärtbedömningen. 

Anledningarna till detta kunde vara att urvalsgruppen var liten eller att de båda 

jämförelsegrupperna var olika stora. En annan anledning till att det inte fanns någon 

signifikant skillnad kunde vara att det helt enkelt inte var någon skillnad mellan de 

sjuksköterskor som hade längre erfarenhet och de som hade kortare erfarenhet. 

Även om det inte fanns någon signifikans med p-värdet 0,05 så hade parametrarna puls och 

blodtryck p-värden som gränsade till signifikans. De sjuksköterskor som hade jobbat längre 
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än fem år skattade båda dessa parametrar högre än sjuksköterskorna som jobbat mindre än 

fem år. I studien av Harper, Ersser och Gobbi (2007) tror sjuksköterskor med längre 

erfarenhet att de är bättre på att bedöma patientens smärta på grund av att de har mer 

erfarenhet. Den generella uppfattningen bland sjuksköterskorna är att med erfarenhet kommer 

också en förmåga att intuitivt se hur ont patienten har baserat på beteende och vitalparametrar. 

De som jobbat längre kan då ha mer förutfattade meningar om hur ont patienten förväntas ha 

efter en viss operation och därmed kan vissa tecken över- under- eller feltolkas.  

Det fanns inga stora skillnader i medianvärden mellan de sjuksköterskor som hade 

vidareutbildning och de som inte hade det, när sjuksköterskorna skattade mellan ett - sju hur 

viktiga olika parametrar var i smärtbedömningen. En signifikant skillnad hittades och det var 

att de som inte hade vidareutbildning skattade patientens svettningar betydligt högre än de 

som hade vidareutbildning. I en liknande studie av Axelsson och Johansson (2011) skattar 

sjuksköterskor med påbyggnadsutbildning inom smärta i högre grad svettning som en viktig 

parameter än sjuksköterskor utan påbyggnadsutbildning. Alltså motsäger de båda studierna 

varandra och det är därmed svårt att säga att vidareutbildning leder till en mer korrekt 

smärtbedömning. Att patienten svettas kan vara ett tecken på smärta, enligt Linton (2013) och 

Abram, Allen och Roddie (1973) och vår studie visade att respondenterna i båda grupperna 

ansåg att svettningar var ett tecken på smärta, men beroende på vidareutbildning eller inte så 

ansågs det olika viktigt.  

Tidigare studier (Lee et al., 2013) visar att intensivvårdssjuksköterskor oftast bedömer en 

lägre nivå av smärta än vad patienten själv upplever och detta kan bidra till dålig 

smärtlindring. Det hade varit intressant att undersöka varför sjuksköterskan ger smärtlindring 

när patienten uttrycker smärta. Det kan vara svårt att veta om patienten har ett genuint behov 

av smärtlindring eller om sjuksköterskan är så inställd på att hjälpa patienten att smärtlindring 

ges utan att en evidensbaserad bedömning görs.        

RASS angavs av en sjuksköterska som ett hjälpmedel för att bedöma smärta. Detta är 

egentligen en skala för att bedöma hur djupt sövd patienten är (sederingsgrad). Denna 

sjuksköterska hade insett behovet av ett hjälpmedel och använt sig av det bästa hon kände till, 

men RASS är i grunden utformad för att bedöma andra faktorer än smärta. Som tidigare 

nämnts kan det vara svårt att avgör varför en patient är orolig. Det kan bero på ångest eller 

smärta. Om patienten beter sig oroligt och därmed får en hög score på RASS, kan patienten 

istället vara smärtpåverkad. Enligt Cade (2008) är BPS och CPOT väl erkända och 
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användbara som hjälpmedel för att skatta sövda patienters smärta och borde därför användas i 

stället. 

Några sjuksköterskor hade angett att de använde VAS för att skatta sövda patienters smärta. 

Eftersom det kräver att patienten medverkar så är den inte lämplig för bedömning av sövda 

patienters smärta, men det finns patienter inom intensivvården som är intuberade och lätt 

sövda och till dessa patienter kan VAS fungera bra. I denna studie har vi fokuserat på sövda 

patienters smärta. Hade vi istället frågat om smärtbedömning av vakna patienter hade utfallen 

på svaren kanske blivit annorlunda.     

En del sjuksköterskor svarade att de varken kände till några standardrutiner eller hjälpmedel 

på avdelningen. Det är svårt att veta ifall dessa sjuksköterskor hade gjort en annan bedömning 

ifall avdelningen haft en rutin för hur smärtskattning av sövda patienter ska göras. Vissa 

sjuksköterskor angav att de inte använde någon smärtskala för att de inte visste att det fanns 

någon sådan. Detta är intressant i och med att andra har uppgett att de använder smärtskala. 

Det visar på att när det saknas rutiner på avdelningen så blir det upp till var och en av 

sjuksköterskorna att välja hur de vill göra sin bedömning. Men bara för att det finns en rutin 

betyder inte det att alla kommer följa den, vilket i sin tur kan bero på att den egna 

bedömningen väger tyngre (Harper, Ersser & Gobbi, 2007) eller att inte verktyget uppfattas 

som bra. Vi har reflekterat över att det inte finns någon rutin på Tiva för hur smärtbedömning 

av sövda patienter ska gå till. En specialistavdelning borde arbeta mer evidensbaserat. Enligt 

sjukhusets PM om smärta skulle all personal vara utbildade i principer för smärtbedömning. 

Ett nytt avdelningsspecifikt PM håller nu på att utarbetas och förhoppningsvis ingår då rutiner 

för hur smärtskattning ska gå till och vad varje sjuksköterska ska känna till om 

smärtbedömning. 

Metoddiskussion 

Vi valde att genomföra studien i form av en enkätundersökning då vi önskade att fånga 

mångfalden i en selektivt vald personalgrupp. Frågeställningarna hade också kunnat besvaras 

med intervjuer eller observationer, men enkäter ansågs vara både tidseffektivt och ge en större 

bredd i svarsfrekvensen. Andra fördelar med enkäter är att respondenterna är helt anonyma, 

kan svara i lugn och ro och inte känner någon press eller påverkas på samma sätt som om en 

observatör eller intervjuare närvarar (Ejlertsson, 1996).     



21 
 

En pilotstudie genomfördes för att minimera antalet fel i enkäten, men trots det fanns ingen 

garanti för att respondenterna tolkade frågorna rätt. En fördel för respondenterna, men en 

nackdel i analysen är att enkäter gör att det blir lättare för respondenten att hoppa över frågor 

som upplevs som svåra att svara på eller känsliga frågor. Det finns heller ingen möjlighet för 

respondenterna att få svar på eventuella frågor om oklarheter i enkäten. Detta kan också leda 

till att de låter bli att svara på vissa frågor. En annan nackdel med enkätstudier är att 

respondenterna kan ha en tendens att försköna sina svar, trots anonymitet, både för att inte 

framstå som sämre än andra, men också för att respondenterna känner till vilka som genomför 

studien.    

Då vi inte kunde hitta någon redan validerad enkät som passade studiens syfte utformades en 

egen enkät av författarna och en pilotstudie genomfördes. Eftersom pilotstudien och den stora 

studien gav liknande resultat ansåg vi det som att enkäten hade en viss reliabilitet. Om 

reliabiliteten skulle testas utförligt kunde respondenterna fått svara på samma enkät vid två 

olika tillfällen och därefter kunde svaren ha jämförts av oss. Om de svarat relativt lika vid 

båda tillfällena hade enkäten en hög reliabilitet. Detta genomfördes inte på grund av studiens 

tidsaspekt. Studiens resultat indikerar att vi mätte det vi avsåg att mäta och därmed fanns även 

en viss validitet.   

Pilotstudien delades ut till sju sjuksköterskor varav samtliga svarade. Hade urvalsgruppen 

varit större hade vi förmodligen fått fler synpunkter på enkäten och därmed kunnat anpassa 

den bättre inför genomförandet av den riktiga studien. Eftersom pilotstudien och den riktiga 

studien genomfördes på två olika avdelningar kan respondenterna haft olika bakgrund och 

erfarenhet vilket också kunde ha påverkat bedömningen av smärta.    

Svarsfrekvensen på enkäten var 38 av 60 utlämnade enkäter (63 %), vilket får anses normalt i 

enkätundersökningar enligt Trost (2012). Bortfallet kan bero på att flera enkätundersökningar 

pågick på avdelningen samtidigt och personalen kände sig omotiverade att svara på alla 

undersökningar, att datainsamlingsperioden var kort och personal som var sjuk eller bortrest 

inte hann lämna in sin enkät i tid eller att ämnet inte var intressant eller sågs som känsligt. 

På fråga sju, där respondenterna fick ange vilken smärtskattningsskala de använde för att 

bedöma smärta hos sövda patienter angav flera respondenter VAS. Detta kan bero på att 

frågan var otydligt formulerad.  
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Thoraxintensivvården valdes därför att avdelningen har en stor andel nyopererade patienter 

som vårdas i ventilator och personalen är därför vana att vårda icke kommunicerbara patienter 

som kan antas ha postoperativ smärta. Sjuksköterskorna tillfrågades bara om sövda patienter, 

vi hade inte specificerat vilken typ av operation patienten genomgått, eller om de ens 

genomgått en operation. Det är inte ovanligt att patienter vårdas på intensivvårdsavdelningen 

utan att ha genomgått kirurgi och de kan naturligtvis också ha smärta. I enkäten gjordes det 

inte någon skillnad mellan de som genomgått kirurgi och de som inte hade det. Det enda 

kriteriet som angavs var att patienterna inte skulle vara kommunicerbara och därmed inte 

kunna uttrycka sin smärta verbalt. Vi vet därför inte om sjuksköterskorna tänkte på en specifik 

patient eller patientgruppen generellt när de besvarade enkäten. Det som vi inte heller har tagit 

upp är patientens ålder. Med detta tänker vi speciellt på att äldre kan reagera annorlunda på 

analgetika än yngre patienter.   

En djupt sövd patient kan inte uttrycka sin smärta. I vår enkät specificerade vi aldrig 

patientens sederingsdjup utan använde bara termerna ”sövd” och ”icke kommunicerbar”. 

Detta kan ha varit förvirrande för respondenterna och kan ha gjort att de tolkat frågorna olika. 

Vi hade inte heller angett om patienten hade någon muskelrelaxerande läkemedel, vilket kan 

påverka patientens förmåga att röra sig, andas emot respiratorn eller ge ljud ifrån sig. Det kan 

också göra det svårt att bedöma smärta bara utifrån patientens beteende. Sederande och 

smärtstillande läkemedel kan till exempel påverka pupillstorleken. Storleken på patientens 

pupiller var en av de parametrar som fick lägst medianvärde i studien. Samtidigt angav en del 

sjuksköterskor med egna ord på fråga nio att de använde detta tecken som ett tecken på 

smärta. Betyder detta att det är ett bra tecken på smärta, men få sjuksköterskor tittar efter det, 

eller att det är ett dåligt tecken på smärta? Vår studie besvarar inte denna fråga.         

Studien genomfördes på en liten urvalsgrupp som inte representerar alla 

intensivvårdsavdelningar eller sjuksköterskor. Därför kan inte studiens resultat generaliseras.  

Enligt Romero, Garcia och Joshi (2013) kan längre vårdtid vara en konsekvens av otillräcklig 

smärtbehandling efter thoraxkirurgi. Därmed är smärtlindring inte bara viktigt för den 

enskilda patienten utan även ur ett samhällsekonomiskt perspektiv då det ökar kostnaderna för 

sjukvården.    

Studien genomfördes enligt de forskningsetiska riktlinjer som legat till grund för detta arbete. 

Avsikten med studien var att göra nytta för patienternas omvårdnad enligt principen att göra 
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gott och vinsten med studien väger tyngre än eventuella besvär för enskilda deltagare i studien 

(Sykepleiernes samarbeid i Norden,1983).   

Kliniska implikationer 

Under arbetet med studien har vi kommit fram till att smärta är ett intressant, komplicerat, 

aktuellt och viktigt ämne. Denna studie skulle kunna vara en utgångspunkt för vidare studier 

inom smärtområdet och vi anser att studien kan vara till nytta för Thoraxintensiven inför 

utformningen av nya rutiner. Studien kan även göra sjuksköterskor uppmärksamma på de 

utmaningar som finns i smärtbedömning av icke kommunicerbara patienter. Genom 

internutbildningar, temadag/temavecka eller studiedagar kan informationen kring denna studie 

vidareförmedlas. Som ny intensivvårdssjuksköterska kan det vara skönt att ha stöd i 

vetenskapen när man jobbar.    

Med tanke på att sjuksköterskornas arbete bör baseras på evidens hoppas vi att detta arbete 

kan väcka intresse för vidare forskning inom detta område. I framtida studier skulle det vara 

intressant att jämföra svaren mellan två grupper där den ena gruppen fått ange egna tecken på 

smärta och den andra gruppen fått svara på frågor med fasta alternativ. Då skulle man kanske 

kunna få mer sanningsenliga svar. Det skulle även vara intressant att jämföra olika typer av 

intensivvårdsavdelningar för att ta reda på om det finns skillnader i hur sjuksköterskor 

bedömer smärta hos sina patienter    

Slutsats 

Intensivvårdssjuksköterskorna använde sig av många olika tecken när de bedömde smärta hos 

icke kommunicerbara patienter. En del använde hjälpmedel som smärtskalor trots att 

avdelningen saknade rutiner för det. Sammanfattningsvis behöver avdelningen tydligare 

rutiner för hur smärtskattning ska utföras samt en lämplig smärtskala för icke 

kommunicerbara patienter. För att kunna tillämpa dessa rutiner behövs även utbildning för 

personalen.     
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Bilaga 1 

Enkätfrågor  

1. Är du kliniskt verksam på din arbetsplats? 

2. Är du fast anställd? 

3. Ålder? 

4. Kön? 

5. Hur länge har du arbetat som specialistsjuksköterska? 

6. Har du någon påbyggnadsutbildning eller något uppdrag inom smärtområdet? 

7. Använder du någon smärtskala/ något smärtskattningsinstrument när du 

bedömer smärta hos icke kommunicerbara patienter? 

8. Om nej, varför gör du inte det? 

9. Nämn fem tecken på smärta som du använder i din bedömning hos icke 

kommunicerbara patienter. 

 

Markera det alternativ som stämmer: 

10. Puls är en viktig parameter när jag bedömer patientens smärta 

Håller inte alls med                                                             Håller helt med 

       1 2 3 4 5 6 7 

11. Blodtryck är en viktig parameter när jag bedömer patientens smärta 

Håller inte alls med                                                             Håller helt med 

       1 2 3 4 5 6 7 

12.  Andningsfrekvens är en viktig parameter när jag bedömer patientens smärta 

       Håller inte alls med                                                             Håller helt med  

       1 2 3 4 5 6 7 

13.  Tecken på oro är en viktig parameter när jag bedömer patientens smärta  

       Håller inte alls med                                                             Håller helt med  

       1 2 3 4 5 6 7

  

14. Patientens ansiktsmimik är en viktig parameter när jag bedömer patientens smärta 

Håller inte alls med                                                             Håller helt med   

1 2 3 4 5 6 7

   

15. Att patienten svettas är en viktig parameter när jag bedömer patientens smärta 

Håller inte alls med                                                             Håller helt med   

1 2 3 4 5 6 7 

 



28 
 

16. Att patienten rör sig är en viktig parameter när jag bedömer patientens smärta 

Håller inte alls med                                                             Håller helt med   

1 2 3 4 5 6 7 

17. Tårflöde är en viktig parameter när jag bedömer patientens smärta 

Håller inte alls med                                                             Håller helt med   

1 2 3 4 5 6 7 

18. Pupillstorlek är en viktig parameter när jag bedömer patientens smärta 

Håller inte alls med                                                             Håller helt med   

1 2 3 4 5 6 7 

19. Avvärjningsrörelser är en viktig parameter när jag bedömer patientens smärta 

Håller inte alls med                                                             Håller helt med   

1 2 3 4 5 6 7 

20. Agitation är en viktig parameter när jag bedömer patientens smärta 

Håller inte alls med                                                             Håller helt med   

1 2 3 4 5 6 7 

21. Muskelspänning är en viktig parameter när jag bedömer patientens smärta 

Håller inte alls med                                                             Håller helt med   

1 2 3 4 5 6 7 

22. Patientens följsamhet med respiratorn är en viktig parameter när jag bedömer 

patientens smärta 

Håller inte alls med                                                             Håller helt med   

1 2 3 4 5 6 7 

23. Patientens vokala läten är en viktig parameter när jag bedömer patientens smärta 

Håller inte alls med                                                             Håller helt med   

1 2 3 4 5 6 7 
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Bilaga 2 

24. Hur lång tid tog det att besvara enkäten? 

25. Är instruktionerna tydliga och lätta att förstå? 

26. Finns det några frågor som var svåra att tolka eller som var mångtydiga? I så fall 

vilka frågor och vad är anledningen? 

27. Finns det någon fråga som du inte ville svara på? 

28. Upplever du att det saknas någon fråga? 

29. Övriga kommentarer och synpunkter? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

Bilaga 3 
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Bilaga 4 
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Bilaga 5 

 

Studie om hur sjuksköterskor bedömer smärta hos sövda patienter  

Härmed tillfrågas du om att delta i en enkätstudie. Frågorna handlar om hur 

intensivvårdssjuksköterskor bedömer smärta hos sövda patienter och resultaten kommer att 

användas i en D-uppsats. Deltagandet är helt frivilligt och anonymt och du kan när som helst 

avbryta ditt deltagande utan att ange någon orsak. Uppgifterna som samlas in kommer inte att 

användas för något annat syfte än denna uppsats. Tillstånd att genomföra studien har 

inhämtats hos verksamhetschefen. Enkäten innehåller 23 frågor och tar ca 5-10 minuter att 

besvara. Genom att besvara enkäten accepterar du deltagande i studien.   

 

Tack på förhand! 

 

Vid frågor kontakta oss gärna 
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