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Sammanfattning 

Smärta hos människor som befinner sig i livets slutskede är ett vanligt förekommande 

problem. Resultat från Svenska palliativregistret tyder på att validerade 

smärtskattningsinstrument används i liten utsträckning. Bristande kunskaper om smärta och 

smärtbehandling hos sjuksköterskor kan leda till dålig smärtlindring hos personer med smärta.  

Syfte: Syftet med studien var att undersöka om effekten av undervisning om smärta, 

smärtskattning och smärtskattningsinstrument ökar användandet av validerat 

smärtskattningsinstrument hos sjuksköterskor i Uppsala kommuns vård- omsorgsboenden vid 

vård i livets slutskede. 

Metod: En kvantitativ, kvasiexperimentell design valdes för att genomföra studien. Den 

interventionsstudie som användes utgjordes av ett undervisningstillfälle med en enkät före och 

efter undervisningen. Registerdata inhämtades från Svenska palliativregistret under 

frågeställningen smärtskattning före och efter interventionen. 

Resultat: Studien visar att sjuksköterskorna efter undervisningstillfället oftare använde 

smärtskattningsinstrument i sitt arbete. Resultatet visar även att sjuksköterskor i större 

utsträckning än tidigare växlade mellan de två validerade smärtskattningsinstrument som 

introducerades vid undervisningstillfället.  

Slutsats: Resultatet från studien visar att när sjuksköterskor på vård- och omsorgsboenden får 

undervisning om smärta och smärtskattning resulterar det i att dessa kunskaper tas tillvara och 

praktiseras i den kliniska verksamheten.  

 

Nyckelord: Palliativ vård, smärtskattningsinstrument, utbildning 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

Pain among patients in their final stage of life is a commonly occurring problem. Results from 

the Swedish Register of Palliative Care (SRPC) indicate that validated instruments for 

assessing pain are rarely used. Nurses' insufficient knowledge of pain and pain treatment 

methods may be a cause of maltreatment of patients who suffer from pain. 

The goal of this study was to determine whether training within the area of pain, pain 

assessment and pain assessment instruments increases the use of validated pain assessment 

instruments utilized by nurses working in care homes for patients in the final stage of life in 

the city of Uppsala. 

Method: A quantitative and quasi-experimental design was selected to perform the study.  

The intervention study that was used consisted of one training session where one 

questionnaire was given before and one after the time of training. Register data were collected 

from the SRPC given the question of pain assessment before and after the intervention. 

Results: The study showed that nurses more often used pain assessment instruments after the 

training session. The results also showed that nurses to a greater extent than before alternated 

between the two validated pain assessment instruments that were introduced at the training 

session. 

Conclusion: The results showed that when nurses at care homes are given training in the area 

of pain and pain assessment they absorb and use the newly acquired knowledge in their 

clinical work. 
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Bakgrund 

 Definition av smärta 

Definitionen av smärta är enligt International Association for the Study of Pain (IASP) 

följande: ”Smärta är en obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse, förenad med verklig 

eller möjlig vävnadsskada, eller beskriven i termer av sådan skada. Smärtan är alltid 

subjektiv” (Strang, 2013). Det innebär att den person som upplever att smärta existerar 

verkligen upplever att smärta existerar oberoende av vad omgivningen anser. Definitionen 

pekar på olika aspekter av smärta till exempel att smärta är såväl en sensorisk som en 

emotionell upplevelse (Regionala cancercentrum i samverkan, 2012). IASP som grundades 

1973, är ett världsledande forum för vetenskap, praktik och utbildning inom området smärta 

(IASP, 2014). Den moderna hospicerörelsens grundare Dame Cicely Saunder utvecklade 

konceptet ”Total Pain”. Total Pain-begreppet innebär att smärta skall betraktas och ses som en 

helhet. För att ha förståelse för helheten måste förutom den fysiska smärtan även psykisk, 

social och existentiell/andlig smärta inkluderas i begreppet (Strang, 2013). 

 

Teoretisk referensram 

Omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee (1926-1973) menade att det är av största vikt att 

sjuksköterskan i omvårdnadssituationen lär känna och knyta an till patienten. Genom att 

sjuksköterskan interagerar och använder sig själv terapeutisk i omvårdnadssituationen uppstår 

en mellanmänsklig relation mellan sjuksköterska och patient som likvärdiga parter. Förmågan 

att använda sig själv terapeutiskt är något som måste utvecklas hos sjuksköterskan. Det görs 

främst genom utbildning enligt Travelbee. Ett av sjuksköterskans viktigaste redskap för att 

skapa en god relation till patienten är kommunikation, verbal eller icke-verbal (Jahren 

Kristoffersen, 1998).   Travelbees omvårdnadsteori anses vara ett stöd för sjuksköterskor i 

omvårdnad av äldre vid smärtbehandling eftersom Travelbees teori utgår från att varje individ 

är unik och att varje persons upplevelse av lidande är personlig. Travelbee ansåg vidare att 

hälsa är en subjektiv upplevelse som utgår från patientens fysiska, emotionella och andliga 

status. Genom noggrann smärtbedömning identifierar sjuksköterskan patientens unika behov 

så att behovet av smärtlindring kan tillgodoses (Kirkevold, 2000). Omvårdnaden ska ses som 

en mellanmänsklig process där sjuksköterskans uppgift är att hjälpa till att förebygga, 

bemästra eller finna en mening i sjukdom och lidande (Jahren Kristoffersen, 1998).   
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 Smärta vanligt i livets slutskede 

Smärta hos människor som befinner sig i livet slutskede är ett vanligt förekommande 

problem. Inom patientgrupper med olika cancerdiagnoser uppskattas enligt olika studier att så 

många som 50-100 % har smärta i livets slutskede. Även hos personer med andra 

sjukdomstillstånd än cancer uppskattas att över 50 % har smärta i livets slutskede 

(Läkemedelsverket, 2010). En studie visar att hos äldre som vistas på vård- och 

omsorgsboende beräknas upp till 80 % av de äldre ha någon form av smärta (Zwakhalen, 

Hamers, Huijer Abu-Saad & Berger, 2006). För att uppnå så god livskvalité som möjligt i 

livets slutskede är det viktigt att tidigt upptäcka, förebygga och behandla smärta (Svenska 

Palliativregistret, 2013). 

Äldre personer med smärta är ofta underdiagnostiserade. Dessutom är otillräcklig och eller fel 

behandling vanligt vid smärta hos äldre (Abbey et al., 2004; Zwakhalen et al., 2006). 

Bristande kunskap om det naturliga åldrandet hos sjusköterskor och läkare kan leda till 

underbehandling av smärta. En rädsla för att behandla äldre med opioider på grund av risk för 

biverkningar och missbruk kan leda till bristfällig behandling (Robinson, 2007).  

 

Smärta hos äldre med demenssjukdom 

Underbehandling av smärta förekommer i ännu högre utsträckning hos personer med 

demenssjukdom eller annan kognitiv nedsättning. Studier visar att demenssjuka som lider av 

samma smärttillstånd som äldre utan demensdiagnos i allmänhet ordineras lägre dos 

analgetika eller ingen analgetika alls vid smärta jämfört med andra äldre utan demensdiagnos 

eller annan kognitiv nedsättning (Abbey et al., 2004; Robinson, 2007, Zwakhalen et al., 

2006). Ett problem med att bedöma smärta hos patienter med demenssjukdom är att den sjuke 

har svårt att uttrycka sig verbalt. Många sjuksköterskor upplever även att det saknas 

instrument som hjälp för att känna igen och upptäcka smärta hos demenssjuka (Abbey et al., 

2004).  

 

Äldre och smärta 

Smärta hos äldre personer yttrar sig inte alltid på samma sätt som hos yngre. Ofta yttrar sig 

smärtan som motorisk eller psykisk oro. Hos äldre personer kan förvirrings- eller orostillstånd 
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vara tecken på att den äldre har smärta (Strang, 2013). Äldre påtalar inte alltid att de har 

smärta, ibland på grund av bristande kunskaper om det normala åldrandet. Många äldre 

personer tror att smärta är något normalt som hör ålderdomen till. Många äldre personer 

känner också rädsla för läkemedel och dess biverkningar. Även rädsla för att tas in på sjukhus 

eller utsättas för oönskade behandlingar kan leda till att den äldre inte vågar tala om sin 

smärta med läkare eller annan vårdpersonal. Ytterligare ett skäl kan vara att den äldre inte vill 

belasta sjukvården genom att påtala smärta (Robinson, 2007). 

 

Konsekvenser av bristfällig analgetikabehandling 

Bristfällig analgetikabehandling kan leda till stora konsekvenser för den äldre. Förutom att det 

i många fall leder till nedsatt livskvalité förekommer ofta även depression, sömnproblem, 

nedsatt kognition och undernäring (Robinson, 2007). Smärta tolkas hos varje enskild individ 

utifrån vem man är som person, vilka erfarenheter man har och vilken situation man befinner 

sig i. Smärta hos människor i palliativt skede väcker ofta oro och även dödsångest. Oro och 

ångest leder till att patienter känner efter och får ändå mera smärta. Smärtan leder i sin tur till 

ännu mera oro. Ångest förstärker smärta (Strang, 2013). I en studie där äldre i livets slutskede 

deltog, rangordnade deltagarna olika besvär som kan uppkomma vid livets slut. Studien 

visade att rädsla för att ha fysisk smärta var det mest primärt förekommande problemet hos 

deltagarna. När smärta hos de äldre i studien inte behandlades tillräckligt väl hindrade det 

deltagarna från att känna igen och kunna hantera andra behov i livets slutskede, såsom 

psykologiska, sociala och andliga behov (Wijk & Grimby, 2008). På sikt leder det i sin tur 

även till ökade kostnader för samhället (Robinson, 2007). 

 

Bristande utbildning 

Sjuksköterskor spelar en central roll i vården av patienter med smärttillstånd. Trots det ger 

grundutbildningen till sjuksköterska oftast inte de grundläggande kunskaper som krävs för en 

god behandling och vård av patienter med smärta (Grant, Ferrell, Hanson, Sun & Uman, 

2011). Liknande brister kan ses även i läkarutbildningen där utbildning i smärtmedicin endast 

har ett litet utrymme i grundutbildningen (Mannheimer, 2009).  En studie gjord bland 363 

sjuksköterskor som arbetade på olika typer av avdelningar på sjukhus visade att 

sjuksköterskorna var dåligt förberedda på, och hade stora kunskapsbrister inom palliativ vård. 
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Bristerna fanns i synnerhet inom området smärta, smärtlindring, smärtbehandling och 

biverkningar av analgetika. Endast 35 % av sjuksköterskorna som deltog i studien ansågs ha 

tillräckliga kunskaper om smärta och smärtbehandling i livets slutskede (Prem et al., 2012). 

Resultat från den studien stöds även av andra studier som visar att sjuksköterskor har 

bristande utbildning och brist på erfarenheter gällande smärta i livets slutskede. Brister i 

utbildningen leder till att sjuksköterskor har för låg kunskap om smärta och smärtlindring i 

livets slutskede (Robinson, 2007; Sloman, Ahern, Wright & Brown, 2001).  

 

Vikten av utbildning 

Forskning visar att det är viktigt att utbilda sjuksköterskor att lära sig göra ordentliga 

smärtanalyser, samt att lära sig använda validerade smärtskattningsinstrument för att skatta 

smärta på ett riktigt sätt. I en studie bland sjuksköterskor som arbetade på vård- och 

omsorgsboende fick sjuksköterskorna genomgå en sex timmar lång utbildning där det bland 

annat ingick att lära sig att skatta smärta med validerade smärtskattningsinstrument hos äldre 

personer. Resultatet av studien visade att sjuksköterskorna i större utsträckning använde sig av 

validerade smärtskattningsinstrument efter utbildningen. De äldre personer som 

sjuksköterskorna vårdade fick efter utbildningen i större utsträckning en mer optimal 

analgetikabehandling än innan sjuksköterskorna genomgick utbildningen (Manias, Gibson & 

Finch, 2011). I en annan studie deltog 180 sjusköterskor som arbetade inom bland annat 

onkologi, vård i livets slutskede och geriatrik. Sjuksköterskorna genomgick en tre dagar lång 

utbildning. Utbildningen behandlade områden som smärtlindring, smärtskattning, 

biverkningar av läkemedel och missbruk bland annat. Efter genomgången utbildning tog 

sjuksköterskorna oftare kontakt med läkare än tidigare för att diskutera smärta och 

smärtlindring. Sjuksköterskorna smärtlindrade på ett mer adekvat sätt och vågade byta 

smärtlindringspreparat oftare än före utbildningen när önskad smärtlindring inte erhölls. Även 

en ökning av användandet av icke-farmakologiska metoder med avseende på smärtlindring 

sågs efter utbildningen. Förutom syftet med ökad kunskap om smärta och behandling var även 

syftet att de utbildade sjuksköterskorna skulle fungera som en resurs på sina arbetsplatser för 

att sprida kunskaperna om smärta där. Hela 87 % av deltagarna i studien ansåg efter 

utbildningens slut att de bidrog till att även andra på arbetsplatsen fick ökade kunskaper om 

smärta (Grant et al., 2011). 
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Smärtanalys 

Att göra en noggrann smärtanalys lägger grunden för en god smärtbehandling. Smärtanalysen 

innebär ett metodiskt arbetssätt att kartlägga och analysera delarna i den sammansatta 

smärtupplevelsen (Sjölund, 2012). Smärtanalysen ska utgå från att smärta är individuell och 

därför bedömas utifrån varje enskild individ (Östlund, 2010). En komponent i analysen är att 

bedöma smärtintensiteten med ett validerat smärtskattningsinstrument (Sjölund, 2012). 

Smärtskattning med validerat smärtskattningsinstrument är av största vikt för att kunna 

optimera smärtbehandling och kunna upptäcka smärta hos patienter (Breivik et al., 2008).  

Arbetet med smärtskattning ska ske på ett kontinuerligt och strukturerat sätt (Svenska 

Palliativregistret, 2013). 

 

Smärtskattningsinstrument 

Ett välkänt validerat smärtskattningsinstrument är den Visuella Analoga Skalan (VAS) (bilaga 

1), där patienten verbalt graderar sin smärta på en tio centimeter lång skala från ingen smärta 

alls till värsta tänkbara smärta. Vårdpersonal läser sedan av skalan på instrumentets baksida 

där en numerisk elvagradig skala finns, och ett värde mellan noll och tio erhålls. Noll är lika 

med ingen smärta alls och tio innebär värsta tänkbara smärta (Breivik et al., 2008).   

Vid demenssjukdom eller annan kognitiv nedsättning, men även vid språkproblem där 

patienten inte kan verbalisera sin smärta utgår smärtskattningen från patientens beteende. För 

detta ändamål finns flera olika validerade smärtskattningsinstrument (Breivik et al., 2008).  

Ett exempel på ett validerat smärtskattningsinstrument som kan användas vid kognitiv 

nedsättning är Abbey pain scale (bilaga 2). Abbey pain scale utvecklades i Australien i början 

av 2000-talet för att vara en hjälp för sjuksköterskor att bedöma smärta hos patienter med 

demenssjukdom i ett sent skede i sjukdomsförloppet (Abbey et al., 2004). Abbey pain scale 

utgår från sex frågor som berör uttryckssätt, somatik och beteende hos patienten. Varje fråga 

har fyra svarsalternativ med poäng mellan noll till tre som summeras ihop. Utifrån 

totalpoängen bedöms smärtan från ingen smärta alls till svår smärta (Abbey et al., 2004; 

Svenska Palliativregistret, 2012). Svenska valideringsstudier saknas gällande 

smärtskattningsinstrument som utgår från patientens beteende, och i avvaktan på en sådan 

bedöms Abbey pain scale vara ett av de bättre instrumenten att använda i nuläget (Svenska 

Palliativregistret, 2013). 
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Problem med smärtskattningsinstrument 

Att utvärdera smärta med ett smärtskattningsinstrument är inte helt problemfritt. Det kan vara 

svårt för den som använder instrumentet att avgöra om frågorna i instrumentet är relaterade 

till smärta eller till något annat problem hos patienten. Ytterligare ett problem är att 

bedömningen är subjektiv och när bedömningen görs av olika personer kategoriseras 

patienten i olika grupper eller nivåer utifrån frågorna i formuläret (Svenska Palliativregistret, 

2013). 

 

Svenska Palliativregistret 

Sverige är uppmärksammat internationellt för de olika kvalitetsregister som finns när det 

gäller befolkningens hälsa. Forskare och kvalitetsutvecklare från Sverige, men även från 

andra länder, använder registren för att utveckla metoder och arbetssätt inom vården 

(Bergqvist Månsson, 2011). Svenska palliativregistret är ett nationellt kvalitetsregister som är 

till för alla som vårdar människor i livets slut. Registret startades 2006. Ett trettital frågor i en 

dödsfallenkät besvaras av personal på den enhet där personen avlidit. Frågorna berör den sista 

veckan i den avlidnes liv (Svenska Palliativregistret, 2013). Dödsfallsenkäten är även 

användbar som en checklista i livets slutskede. Under 2011 registrerades cirka 50 % av alla 

dödsfall i Sverige i registret. (Eriksson & Olsson, 2012). År 2012 ökade summan av 

registrerade dödsfall till 62 % av det totala antalet dödsfall. 24 % av alla inrapporterade 

dödsfall rapporteras in från vård- och omsorgsboenden. I Uppsala kommun rapporterades 

22,13 % av alla dödsfall under 2012 på vård- och omsorgsboenden (Svenska Palliativregistret, 

2013). Huvudsyftet med registret är att mäta vilken vård och omvårdnad patienter i livets 

slutskede får. Utifrån detta kan brister inom den palliativa vården identifieras och leda till 

förbättringsarbeten (Svenska Palliativregistret, 2013). Utifrån dessa data ses hur olika enheter 

lever upp till kriterierna för god vård i livets slut. En jämförelse kan sedan göras med andra 

enheter.  Det blir på så sätt lättare för enheterna att se sina egna insatser och satsa på 

förbättringsarbeten där det behövs (Bergqvist Månsson, 2011). Tanken är att det ska leda till 

att alla människor i behov av palliativ vård i livets slutskede får tillgång till ett likvärdigt och 

optimerat vårdinnehåll (Eriksson & Olsson, 2012). Oavsett sjukdom så är det detta 

kvalitetsregisters mål att alla som dör av en väntad död skall kunna känna en trygghet inom 

följande punkter: 
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Jag… 

• och mina närstående är informerade om min situation 

• är lindrad från smärta och andra besvärande symtom 

• är ordinerad läkemedel vid behov 

• får god omvårdnad utifrån mina behov 

• vårdas där jag vill dö 

• behöver inte dö ensam 

• vet att mina närstående får stöd 

Tre av frågorna i dödsfallsenkäten berör smärta, smärtlindring och smärtskattning. Resultat 

från registret visar att sjuksköterskor i stor utsträckning anser att personer som befinner sig i 

livets slut är väl smärtlindrade. Den bedömningen görs trots att det är mer sällan 

sjuksköterskorna svarar att smärta bedömts med ett validerat smärtskattningsverktyg under 

sista levnadsveckan (Svenska Palliativregistret, 2013). 

 

Problemformulering  

Enligt statistik från Svenska Palliativregistret är det endast en liten del av patienterna som 

sista veckan i livet smärtskattas med ett validerat smärtskattningsinstrument. Enligt Svenska 

Palliativregistrets var det endast 21,6 % av dödsfall bland personer över 65 år på vård- och 

omsorgsboenden i Sverige som i sista levnadsveckan smärtskattats med ett validerat 

smärtskattningsinstrument (Svenska Palliativregisteret, 2013). 

Statistik från Svenska palliativregistret visar att endast 20,1 % av de personer 65 år och äldre 

som registrerats avlidna (n=268) under hela 2012 vid vård- och omsorgsboenden i Uppsala 

kommun hade smärtskattats med validerat smärtskattningsinstrument sista levnadsveckan. Att 

inte patienter smärtskattas optimalt i livets slutskede kan leda till problem som oupptäckt 

smärta alternativt under- eller överbehandling av smärta (Svenska Palliativregisteret, 2013). 

Studier, både nationellt och internationellt visar på bristande kunskaper i smärta och 

smärtskattning hos sjuksköterskor. Denna studie motiveras av resultat från tidigare studier 

som visar att undervisning i smärta och smärtskattning har ökat användandet av validerade 

smärtskattningsinstrument.  
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Syfte 

Syftet med studien var att undersöka om effekten av undervisning om smärta, smärtskattning 

och smärtskattningsinstrument ökar användandet av validerat smärtskattningsinstrument hos 

sjuksköterskor i Uppsala kommuns vård- omsorgsboenden vid vård i livets slutskede. 

 

Frågeställning 

1. Ökar användandet av validerade smärtskattningsinstrument bland sjuksköterskor inom 

äldrevården efter undervisning? 

2. I vilken utsträckning ökar användandet, efter undervisning i smärta, smärtskattning 

och smärtskattningsinstrument? 

3. Använder sjuksköterskor med vidareutbildning validerade smärtskattningsinstrument i 

större utsträckning än sjuksköterskor med grundutbildning? 

 

Metod 

Design   

Studien hade en kvantitativ ansats som baserades på en kvasiexperimentell undersökning. En 

kvasiexperimentell undersökning studerar skillnader mellan grupper före och efter införandet 

av en intervention (Polit & Beck, 2012). Studien genomfördes med en enkätundersökning före 

och en efter interventionen (se nedan). 

 

Urval och bortfall 

Urvalet var ett konsekutivt urval vilket innebär att de som uppfyller vissa inklusionskriterier 

vid viss tid och viss plats får delta (Polit & Beck, 2012). 

Urvalet av sjuksköterskor till studien var organiserat på så sätt att författarna valde två 

vårdgivare för vård- och omsorgsboenden inom Uppsala kommun. Av dessa 16 vård- och 

omsorgsboenden valde tre att inte delta i studien då de ansåg att deras verksamhet inte var 

relevant utifrån frågeställningarna. Detta bortfall medförde att elva sjuksköterskor inte deltog 

i studien. Sjuksköterskorna skulle också vara fast anställda på vård- och omsorgsboendet. 
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Studien genomfördes bland sjuksköterskor som arbetade på 13 vård- och omsorgsboenden. 

Sammanlagt deltog 27 sjuksköterskor. 

 

Beskrivning av verksamheten 

Det är kommunen som enligt Socialtjänstlagen har ansvar för att inrätta särskilda 

boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd(SFS 

2001:453). För att kunna bo i vård- och omsorgsboende krävs en biståndsprövning och ett 

beslut av kommunen. Vård- och omsorgsboende är anpassat för exempelvis äldre med stort 

behov av omsorg. För att en person ska beviljas vård- och omsorgsboende krävs att en skälig 

levnadsnivå inte kan uppnås i hemmet genom insatser av hemtjänsten. Den äldre hyr en 

lägenhet inom boendet och använder egna möbler, vilket gör att bostadstillägg utbetalas enligt 

gällande regler. Mat och omsorg betalas separat. Dygnet runt finns omvårdnadspersonal 

tillgänglig. Kommunen ansvarar även för att en viss sjuksköterskenivå uppnås för de boendes 

hälsa. Distriktsläkare gör regelbundna besök (Uppsala kommun, 2013). 

 

Intervention  

Interventionen bestod av en cirka 20 minuter lång undervisning i ämnet smärta för de 

tjänstgörande sjuksköterskorna på de vård- och omsorgsboenden som tackat ja att delta i 

studien. Undervisningen hölls på respektive vård- och omsorgsboende. Beroende på det vård- 

och omsorgsboendets antal anställda sjuksköterskor var det mellan en och fyra sjuksköterskor 

vid respektive undervisningstillfälle. Undervisningens huvudsyfte var att öka sjuksköterskors 

kunskap om vikten av god smärtkunskap och utgick ifrån ett utarbetat undervisningsmaterial 

av författarna (bilaga 3). Under undervisningstillfället delades smärtskattningsinstrument och 

åhörarkopior ut. 

Områden som undervisningen belyste:  

• Olika typer av smärta  

• Smärtskattning  

• Validerade smärtskattningsinstrument, VAS och Abbey Pain Scale  
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• Svenska palliativregistret 

Interventionen påbörjades första februari 2013 och avslutades efter 4 månader.  

 

Datainsamlingsmetod 

Enkät 

Då ingen färdig enkät fanns att tillgå så utformades två enkäter för studiens ändamål, 

bestående av tio frågor i första enkäten respektive elva frågor i den andra enkäten. Enkät 1 

besvarades före undervisningen. Enkät 2 besvarades via telefon cirka två månader efter 

undervisningstillfället. Frågorna i båda enkäterna hade fasta svarsalternativ. Det fanns dock 

möjlighet att efter vissa frågor lämna egna kommentarer. I den första delen av de båda 

enkäterna fick sjuksköterskorna besvara frågor om demografisk data, följande del handlade 

om användandet av smärtskattningsinstrument (bilaga 4 och 5).  

 

Registerdata 

Kvartalsstatistik från Svenska Palliativregistret har inhämtats utifrån frågeställningen av 

användandet av validerat smärtskattningsinstrument sista levnadsveckan (Svenska 

Palliativregistret, 2013). Statistiken som inhämtats från Svenska Palliativregistret jämförde 

hela året 2012 mot tredje kvartalet 2013 till och med första kvartalet 2014. Registreringen i 

registret görs i en så kallad dödsfallsenkät. I denna studie har statistik gällande fråga 21 i 

dödsfallsenkäten hämtats. Fråga 21 lyder ”Skattades personens smärta vid något 

dokumenterat tillfälle under den sista veckan i livet med VAS, NRS eller något annat 

validerat smärtskattningsinstrument?”  Frågan kan besvaras med alternativen Ja, Nej eller Vet 

ej. Den inhämtade statistiken från Svenska palliativregistret gällde statistik från hela år 2012 

vilket är före undervisningstillfällena samt från tredje kvartalet 2013 till och med första 

kvartalet 2014 vilket är perioderna efter undervisningstillfällena. Den aktuella undervisnigen 

genomfördes under det första och andra kvartalet 2013. 
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Tillvägagångssätt 

Efter fastställt urval av vård- och omsorgsboenden skickades ett informationsbrev som 

förklarade syftet med studien ut till respektive verksamhetschef. En vecka efter utskicket av 

informationsbrevet kontaktades respektive verksamhetschef för samtycke till studien (bilaga 

6). Efter godkännande av verksamhetschef till studien skickades ett informationsbrev ut till 

tjänstgörande sjuksköterskor med utförligare information om studiens genomförande. Där 

framgick också att deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när som helst under studien, 

utan att skäl behövde anges. Deltagandet i studien var konfidentiellt och inga person- eller 

kontaktuppgifter skulle komma att publiceras i den färdiga studien (bilaga 7). Kontakt togs 

med sjuksköterska på varje vård- och omsorgsboende för att komma överens om tid och plats 

för undervisningstillfället. Som informationsbreven till verksamhetschef och sjuksköterska 

beskriver kommer examensarbetet att sändas till respektive vård- och omsorgsboende. Allt 

insamlat material kommer att arkiveras i låst skåp hos en av författarna.  

 

Databearbetning och analys 

Data från enkät 1 och 2 har behandlats i statistikprogrammet Statistical Package for the Social 

Sciences, SPSS version 20 (Wahlgren, 2008). Enkäterna numrerades i SPSS. Signifikansnivån 

sattes till p < 0.05. Chi 2-test utfördes för studiens tredje frågeställning och för registerdata 

från Svenska palliativregistret. 

 

Etiskt övervägande 

Forskningsetik är det etiska övervägandet som görs inför och under det vetenskapliga arbetet. 

När ett vetenskapligt arbete utförs där människor medverkar finns alltid en risk för att 

människor utnyttjas. Därför måste forskaren ta med etiska överväganden och medvetandegöra 

risker som kan föreligga. Forskningsetik motiveras med att den bidrar till att skydda de 

människor som medverkar i studien. En prövning bör göras där en avvägning mellan risker 

och kunskapsvinster görs. Det är forskarens ansvar om människors välbefinnande och den 

information om dem som samlas in (Etikprövningsnämnden, 2012; SFS 2003:615). Att ta 

forskningsetik på allvar är också ett sätt att värna om forskningens anseende. Sedan 2004 

finns det en lag om etikprövning som avser människor, etikprövningslagen (SFS 2003:460). 
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De fyra forskningsetiska principer som studien utgått ifrån är informationskravet, 

samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

I denna studie skickades ett informationsbrev ut till verksamhetschefer (bilaga 6) och 

sjuksköterskor (bilaga 7) där de kort och på ett lättfattligt sätt informerades om studiens 

intentioner och upplägg. Där framgick det också tydligt att deltagandet var frivilligt och när 

som helst kunde avbrytas utan förklaring. Vidare informerades verksamhetschefer och 

sjuksköterskor om att inga personer eller vård- och omsorgsboenden kommer att kunna 

identifieras i arbetet och att insamlat material endast kommer att användas i detta 

forskningssammanhang och förvaras oåtkomligt för andra än författarna (SFS 2009:400). 

 

Resultat 

Demografisk data 

I studien deltog 27 sjuksköterskor med köns- och åldersfördelning samt arbetslivserfarenhet 

enligt tabell 1. Studiens syfte var att genom undervisning försöka öka användandet av 

validerade smärtskattningsinstrument. Sjuksköterskorna som deltog i studien arbetade vid 

studietillfället med äldre personer över 65 år på vård- och omsorgsboenden. Elva av 

deltagarna hade någon form av specialistutbildning inom olika specialiteter som kirurgisk 

vård, hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, vård av äldre, distriktssköterska, 

operationssjukvård, psykiatrisk vård samt intensivvård. 

Tabell 1. Demografisk data för deltagande sjuksköterskor i studien 

n =27 Kön Arbetat antal år som 

sjuksköterska 

Har någon form av 

specialistutbildning 

Ålder Kvinna Man 0-10 11-20 >20 Ja Nej 

20-29  1 - 1 - - - 1 

30-39  6 - 5 - - - 6 

40-49  6 - 4 - 2 2 4 

50-59  7 - - 1 7 4 3 

60–

69  

5 2 - 2 5 5 2 
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Smärtskattningsinstrument 

 

 

Figur 1. Smärtskattningsinstrument som använts före och efter genomgången undervisning 

 

Innan sjuksköterskorna deltog i undervisningen uppgav tio av de totalt 27 sjuksköterskorna att 

de smärtskattade endast med VAS vid smärta hos de äldre på respektive vård- och 

omsorgsboende. Sju av sjuksköterskorna använde Abbey Pain scale vid smärtskattning. Tre 

använde sig av annat smärtskattningsinstrument än de ovan nämnda, okänt vilka. I studien tas 

inte upp vilka dessa instrument var. En av sjuksköterskorna uppgav före 

undervisningstillfället att han/hon i sitt arbete använde sig av både VAS och Abbey Pain 

scale. Övriga sex sjuksköterskor uppgav att de aldrig använde smärtskattningsverktyg i sitt 

arbete med att skatta smärta. Vid den uppföljande telefonenkäten cirka två månader efter 

undervisningstillfället uppgav fem av sjuksköterskorna att de använde VAS som 

smärtskattningsinstrument vilket var en minskning till hälften jämfört med användandet före 

utbildningstillfället. Användandet av Abbey Pain scale har ökat med två personer från sju till 

nio sjuksköterskor. Ingen av sjuksköterskorna uppgav att de använde något annat 

smärtskattningsinstrument än VAS och Abbey pain scale efter utbildningen. Den största 

skillnaden var att sex av de 27 sjuksköterskorna växlade mellan att använda VAS och Abbey 
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Pain scale efter undervisningstillfället jämfört med endast en sjuksköterska före 

undervisningen.  

 

Anledning till att inte använda smärtskattningsinstrument 

Före undervisningstillfället uppgav sex sjuksköterskor att de aldrig använde 

smärtskattningsinstrument av olika anledningar, se tabell 2. Anledning till detta beskrevs med 

följande citat ” använder min kliniska blick”, ”tolkar beteende, ansiktsuttryck och så vidare”, 

”arbetar med demenssjuka som inte kan tala om när de har ont”. 

 

Tabell 2. Anledning till att sjuksköterskorna inte använt smärtskattningsinstrument 

 Före  
undervisning 

Efter  
undervisning 

Otillräcklig kunskap 2 0 

Inga smärtskattningsskalor tillgängliga 1 0 

Tidsbrist 0 1 

Annat  3 6 

 

Sju sjuksköterskor uppgav vid den uppföljande telefonenkäten efter undervisningstillfället att 

de aldrig använde smärtskattningsinstrument i sitt arbete efter undervisningen. Den exakta 

frågeställningen löd ”Använder du något smärtskattningsinstrument i vården av patienterna 

efter undervisningstillfället”?  De sex sjuksköterskor som svarat aldrig på den frågan har alla 

uppgett att det inte funnits någon person som de upplevt har behövts smärtskattas under de två 

månader som gått efter undervisningstillfället. Den sjunde sjuksköterskan som uppgett att 

han/hon inte använt smärtskattningsinstrument efter undervisningstillfället uppger tidsbrist 

som svar på frågan. 
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Statistik från Svenska Palliativregistret 

Statistik från Svenska Palliativregistret från de vård- och omsorgsboenden där de 

sjuksköterskor som deltog i studien arbetade vid studietillfället har också inhämtats. I Svenska 

palliativregistret registreras dödsfall av ansvarig sjuksköterska eller någon annan ur 

personalgruppen på den enhet där dödsfallet ägt rum.  

Resultatet av smärtskattning registrerat före och efter undervisningstillfället i Svenska 

Palliativregistret jämfördes med Chi2. Det finns en signifikant skillnad (p-värde < 0.05) i hur 

många smärtskattningar som utfördes före undervisningstillfället jämfört med efter. Resultatet 

redovisas i figur 2 och figur 3. Figurerna visar endast resultat från de vård- och 

omsorgsboenden som deltagit i studien. 

 

 

Figur 2. Användandet av validerade smärtskattningsinstrument under sista levnadsveckan. 

(före undervisning) 
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Figur 3. Användandet av validerade smärtskattningsinstrument under sista levnadsveckan. 

(efter undervisning) 

 

Sjuksköterskor med vidareutbildning 

I studien jämfördes de elva sjuksköterskor som hade någon typ av vidareutbildning med de 18 

som endast hade genomgått grundutbildningen till sjuksköterska. Det gick inte att påvisa 

någon signifikant skillnad (p-värde = 0,37) i användandet av smärtskattningsinstrument 

mellan grupperna varken före eller efter undervisningstillfället som ingick i studien. 

 

Behov av återkommande undervisning 

Alla sjuksköterskor i studien var överens om att undervisning om smärta behöver återkomma 

med jämna mellanrum för att kunskaperna ska bibehållas. Frågan ställdes i den uppföljande 

telefonenkäten. Tabell 3 redogör för hur ofta sjuksköterskorna anser att undervisning bör 

återkomma. Den sjuksköterska som uppgav annat som svar på frågan menade att undervisning 

bör återkomma då nya rön och uppdateringar finns. 
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Tabell 3. Behov av återkommande undervisning 

n = 27 Antal sjuksköterskor 

 

Två gånger per år  8 

En gång per år  13 

Vartannat år  5 

Annat  1 

 

 

Diskussion 

Sammanfattning av resultatet 

Syftet med studien var att undersöka om effekten av undervisning om smärta, smärtskattning 

och smärtskattningsinstrument ökar användandet av validerat smärtskattningsinstrument hos 

sjuksköterskor i Uppsala kommuns vård- och omsorgsboenden vid vård i livets slutskede. 

Studien visar att sjuksköterskor efter studiens undervisningstillfälle oftare använde validerade 

smärtskattningsinstrument i sitt arbete. Dessutom visade resultatet från studien att 

sjuksköterskorna i större utsträckning än tidigare växlade mellan de två validerade 

smärtskattningsinstrument som introducerades vid undervisningstillfället. 

 

Resultatdiskussion  

Underlaget för studien var relativt litet, då endast 27 sjuksköterskor från tretton vård- och 

omsorgsboenden deltog. I en annan studie deltog till exempel 200 sjuksköterskor från 27 olika 

städer (Grant et al., 2011). Den här studien och andra visar dock på ett liknande resultat att 

sjuksköterskor efter undervisning specifikt i ämnet smärta oftare använder sig av validerade 

smärtskattningsinstrument än tidigare (Grant et al., 2011; Hanson Reynolds, Henderson & 

Pickard, 2005). I denna studie har det inte studerats om de ökade kunskaperna i sin tur leder 

till att patienter med smärta får en mer optimal smärtlindring. I andra studier ses däremot ett 

samband mellan undervisning och att sjuksköterskor efter undervisning oftare diskuterar 

smärta och smärtlindring med behandlande läkare. Resultaten visar även att sjuksköterskor 
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ger smärtlindring oftare och vågar prova olika preparat om smärtlindringen inte har önskad 

effekt (Breivik et al., 2008; Grant et a., 2011). Det har även gått att påvisa att sjuksköterskor i 

större utsträckning använder sig av icke-farmakologiska metoder efter undervisning om 

smärta än vad de gjort tidigare (Grant et al., 2011; Hanson et al., 2005). 

 

Det har visat sig att grundutbildningen till sjuksköterska ofta inte ger de grundkunskaper i 

smärtbehandling som krävs för att på ett adekvat sätt utföra smärtanalyser. Detta trots att 

sjuksköterskan har en central roll i vården av patienter. Det kan leda till att patienter inte 

erhåller en adekvat analgetikabehandling (Grant et al., 2011). Att genom undervisning 

introducera validerade smärtskattningsinstrument hos sjuksköteskor på vård- och 

omsorgsboenden har visat sig vara effektivt. I en amerikansk studie bland sjuksköterskor på 

sju boenden utbildades sjuksköterskorna i palliativ vård, däribland i att använda 

smärtskattningsinstrument. Efter undervisningen gick att se att 69 % av sjuksköterskorna 

använde sig av validerade smärtskattningsinstrument i sitt arbete jämfört med 18 % innan. 

Däremot sågs ingen förändrad användning av analgetika än tidigare. Icke-farmakologiska 

metoder för att hjälpa personer med smärta hade däremot fördubblats (Hanson et al., 2005).  

Även i en australiensisk studie syns en signifikant skillnad av användandet av validerade 

smärtskattningsinstrument jämfört med vid utbildningens början mot uppföljning tre månader 

senare (Manias et al., 2011). Vid den uppföljande telefonenkäten i denna studie två månader 

efter undervisningstillfället var det flera av sjuksköterskorna som uppgav att de inte använt 

något instrument för att skatta smärta hos de äldre. Anledningen som sjuksköterskorna uppgav 

var att de inte haft någon patient som känts aktuell att smärtskatta efter undervisningstillfället. 

Om en uppföljning skulle göras ett år efter undervisningstillfället kan det vara möjligt att 

resultatet sett annorlunda ut. Resultat från Svenska palliativregistret visar dock på en 

signifikant ökning efter undervisningstillfället. Resultatet därifrån är hämtat över en längre 

tidsperiod än vad den uppföljande enkäten är, och ger därför ett säkrare resultat. De flesta 

studier görs under en längre tidsperiod än den här. Hanson et al. följde till exempel upp 

sjuksköterskorna två år efter påbörjad utbildning. Undervisning gavs under flera tillfällen 

under de två åren (Hanson et al., 2005). 

 

VAS anses vara den mest kända och spridda smärtskattningsinstrumentet. VAS används inom 

olika vårdformer både på sjukhus och inom kommunal vård (Breivik et al., 2008). Före 
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undervisningstillfället i den här studien uppgav tio av de 27 sjuksköterskorna att de använde 

VAS för att skatta smärta hos de äldre. Efter undervisningen var det fler som uppgav att de 

växlade mellan de validerade smärtskattningsinstrument som introducerades under 

undervisningen. Flera av sjuksköterskorna uppgav innan undervisningstillfället att de arbetade 

med personer med demenssjukdom som inte verbalt kunde förmedla sin smärtupplevelse. 

Sjuksköterskorna påtalade svårigheten i att använda VAS. VAS upplevdes i många fall vara 

det enda smärtskattningsinstrument som sjuksköterskorna kände till. Den största förändringen 

bland sjuksköterskorna i studien var att fler började använda VAS och Abbey pain scale 

individuellt beroende på patient efter undervisningen än före. Undervisning i att använda olika 

smärtskattningsinstrument har i en annan studie visat på positivt resultat. Sjuksköterskorna 

som deltog i den studien genomgick en sex timmar lång utbildning i ämnet smärta med 

uppföljning efter tre månader. Resultatet från den studien visar att sjuksköterskorna i större 

utsträckning växlade mellan olika numeriska- och beteendeskalor efter avslutad utbildning 

(Manias et al., 2011) 

 

Flera sjuksköterskor uppgav spontant under undervisningstillfällena att de inte känt till att det 

finns beteendeskalor som Abbey pain scale. Problemet att smärtskatta personer med 

demenssjukdom och andra personer med kognitiv nedsättning eller människor i sent palliativt 

skede har varit ett känt fenomen och har upplevts som ett problem av sjuksköterskor världen 

över (Abbey et al., 2004; Robinson, 2007). Det uppmärksammades av Jennifer Abbey som 

tagit fram smärtskattningsinstrumentet Abbey pain scale. Hon lät sjuksköterskor i Australien 

testa instrumentet i sitt arbete med personer med demenssjukdom. Resultatet från Abbeys 

studie visade att sjuksköterskorna upplevde att det var lättare att upptäcka smärta med hjälp 

av Abbey pain scale. Sjuksköterskorna konstaterade även att instrumentet var lätt att använda 

samt att de tog cirka en minut att bedöma om en person hade smärta (Abbey et al., 2004). I en 

studie där sjuksköterskor fick undervisning i palliativ vård var det 37 % av deltagarna som 

innan studien visste att det fanns smärtskattningsinstrument för personer med kognitiv svikt. 

Efter undervisningen hade siffran stigit till 73 % (Hanson et al. 2005).   

 

Det är sjuksköterskans ansvar att valet av smärtskattningsskala och utförd smärtskattning 

dokumenteras i patientens journal. Om patientens upplevelse eller beteende av smärtan 

förändras är det viktigt att alla i arbetsgruppen kan följa detta genom journalen, särskilt för 
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vikarier eller de i personalgruppen som inte känner patienten ordentligt (Svenska 

palliativregistret, 2013). Dokumentation är viktig eftersom den ur personalgruppen som fyller 

i dödsfallsenkäten i Svenska palliativregistret inte säkert har träffat den avlidna personen den 

sista levnadsveckan, och då krävs en journalgranskning i samband med att enkäten fylls i.  

Enligt Joyce Travelbee är det viktigt att sjuksköterskan använder sig terapeutiskt av sig själv i 

omvårdnadssituationen. Travelbee menar att det är en förmåga som sjuksköterskan utvecklar 

genom erfarenhet och utbildning (Jahren Kristoffersen, 1998). Genom, som i denna studie, att 

undervisa sjuksköterskor i att använda validerade smärtskattningsinstrument på ett adekvat 

sätt kan sjuksköterskorna lära sig att se den enskilda individen och hjälpa just denna person att 

bemästra smärtan på bästa sätt. Att lära sig använda smärtskattningsskalor både där patienten 

kan uttrycka sig verbalt och beteendeskalor stämmer väl överens med Travlebees filosofi. 

Travelbee menade att kommunikation, både verbal och ickeverbal är ett av sjuksköterskans 

viktigaste verktyg. (Jahren Kristoffersen, 1998).  En av sjuksköterskans huvudfunktioner är 

att hjälpa patienten att förebygga och hantera stress vid sjukdom och lidande. Det görs genom 

att sjuksköterskan använder sina kunskaper för att finna förståelse i patientens situation och 

därmed kunna analysera patientens upplevelse av smärta. Därefter kan sjuksköterskan planera 

och genomföra omvårdnadsåtgärder utifrån behov.  Sjuksköterskan kan genom sina kunskaper 

även reflektera och utvärdera omvårdnaden (Travelbee, 2010).  Travelbees omvårdnadsteori 

lämpar sig väl i diskussionen av resultatet från den här studien. Sjuksköterskorna har genom 

att smärtskatta mer troligen lärt känna patienterna bättre. På så sätt kan sjuksköterskan på ett 

mer adekvat sätt förebygga smärta och även förstå och hjälpa patienten när smärta redan 

uppstått. 

 

Metoddiskussion 

En kvantitativ, kvasiexperimentell design valdes för att genomföra studien (Polit & Beck, 

2012). Den intervention som användes utgjordes av ett undervisningstillfälle med en enkät 

före och efter undervisningen. Registerdata inhämtades från Svenska palliativregistret under 

frågeställningen smärtskattning före och efter interventionen.  

Mängden material i studien är litet beroende på en kombination av litet urval samt bortfall. 

Det begränsade urvalet kunde ha förbättrats genom kontakt med ytterligare vård- och 

omsorgsboenden. Troligtvis hade studien blivit mer tillförlitlig om urvalet var större. Ju större 
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urvalet är desto större är sannolikheten att det är representativt för populationen (Trost, 2001). 

Den externa validiteten påverkas av det låga antalet respondenter i studien.  Eftersom antalet 

respondenter var litet kan resultatet vara svårt att generalisera, däremot går det att visa på 

tendenser.  

Enkäten är egendesignad vilket kan ifrågasättas då den inte är validitets- och 

reliabilitetstestad. Detta möjliggjorde dock att enkäten kunde anpassas utifrån studiens 

frågeställningar. Enkäterna och frågorna i sig anses dock uppnå syftet att mäta det som är 

ämnat att mätas. Det kan diskuteras om frågorna i enkäterna inte är tillräckligt omfattande. 

Genom att använda citat styrks validiteten något (Trost, 2001). Enkäten kunde ha prövats på 

några sjuksköterskor samt på några experter inom området för att möjliggöra ökad ytvaliditet 

(Polit & Beck, 2012). 

Svarsfrekvensen tenderar enligt Polit & Beck (2012) att vara högre vid intervjuer än vid 

enkätundersökningar eftersom det är lättare att ignorera en enkät än att säga nej till en faktisk 

person. Svarsfrekvensen i denna studie påverkades inte negativt då första enkäten delades ut 

före undervisningstillfället och samlades in direkt. Svarsfrekvensen vid den andra enkäten 

påverkades inte heller negativt då den fylldes i genom standardiserad intervju. 

Frågor med fasta svarsalternativ är speciellt lämpade i forskning där jämförelser skall göras 

mellan de olika svaren (Polit & Beck, 2012). Frågorna innehåller inte flera frågor i en och 

språket är tydligt för att undvika missförstånd. Allt för långa frågeformuleringar har undvikits 

och frågorna som hör samman innehållsmässigt kommer i anslutning till varandra. De 

demografiska uppgifterna kommer först i enkäten vilket är att rekommendera (Trost, 2001). I 

studien har hög grad av standardisering eftersträvats, vilket innebär att frågorna ska ha samma 

innebörd för respondenterna. Eftersom enkäterna har fasta svarsalternativ är enkäterna 

strukturerade vilket ökar graden av standardisering.  

För inläsning av större kvantitativa datamaterial kan statistikprogram vara lämpliga att 

använda (Trost, 2001). Eftersom denna studie inte är så omfattande skulle materialet kunnat 

hanteras manuellt. Valet av analysmetod genom att ändå använda statistikprogram visade sig 

vara ett bra arbetssätt för att bli väl insatt i materialet och i resultatet.  

Det är viktigt att det uppstår en positiv relation mellan respondenterna och de som utför 

studien. Detta uppnås bland annat genom att de träffas och muntlig information ges om 

studien samt att enkäten och den skriftliga informationen är väl utformade (Trost, 2001). 
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Detta kan tyckas ej helt relevant då denna studie inte har en kvalitativ ansats. Författarna 

anser dock att i denna studie som är kvantitativ är det ändå relevant på grund av den nära 

relationen med respondenterna vid undervisningstillfället och telefonenkäten. För att undvika 

bias i denna studie då en av författarna arbetar nära respondenterna beslöts att bara en av 

författarna samlade in data genom telefonenkäten.  

Hög grad av konfidentintialitet hos respondenterna har eftersträvats i studien. En risk är dock 

att personerna kan identifieras via ålder och kön med tanke på det begränsade antalet 

sjuksköterskor i studien. Författarna anser dock att de fyra etiska huvudkraven som tidigare 

nämnts har blivit uppfyllda i denna studie. Efter avslutad studie kommer materialet att 

arkiveras. 

 

Framtida studier 

På svenska vård- och omsorgsboenden liknar sjuksköterskornas roll ofta en konsults. Det är 

omvårdnadspersonalen som arbetar närmast de äldre och lär känna dem bäst. Framtida studier 

skulle behövas för att se effekten av att undervisa omvårdnadspersonal i smärta och 

smärtskattning.  

Det är viktigt att försöka påvisa om de personer som sjuksköterskor vårdar får bättre och mer 

personligt anpassad smärtlindring efter att sjuksköterskor fått undervisning i ämnet smärta. I 

framtida studier är det bra att fokusera på patientgruppen. Att se om det finns ett samband 

mellan sjuksköterskans smärtskattning och patienters upplevelse av analgetikabehandling. 

Många studier inriktar sig på farmakologisk behandling. Att forska mer om icke 

farmakologiska metoders effekt på smärta skulle vara intressant. En metod som skulle kunna 

studeras är till exempel om upprepade stödsamtal skulle ha effekt på smärta och eventuellt 

minska behovet av analgetika hos äldre. Även effekten av metoder som musikterapi, massage 

och aktivitet som smärtlindring skulle vara värda att studeras. 

Slutsats 

Resultatet från studien visar att när sjuksköterskor på vård- och omsorgsboenden får 

undervisning om smärta och smärtskattning resulterar det i att dessa kunskaper tas tillvara och 

praktiseras i den kliniska verksamheten. 
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                                                                                                                              Bilaga 1 

Visuell Analog skala (VAS) 
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                                                                                                                                      Bilaga 2 
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                                                                                                                                         Bilaga 3 

Lena Wahlund 
Karin Carlsson, 2013

                           

} Smärta i livets slut vanligt

} Över- eller underbehandling vanligt

} Oupptäckt smärta

 

 

NÄR?
} Vila – rörelse
} Utlösande faktorer
} Tid på dygnet

VAR?
} Lokalisation

HUR?
} Molande, stickande, skärande …..

Tänk på:
Behandling hjälper/hjälper inte?
Biverkningar trötthett, obstipation illamående…..

                           

Nociceptiv – Vävnadssmärta

Neuropatisk – Skada i perifera nerver eller i     
CNS

OBS! Existentiell, psykogen, idiopatisk

 

 

} När vårdtagaren är verbal
} 10 cm
} Ingen smärta – Värsta tänkbara smärta
} Avläsning av personal från 0-10

} Mål: VAS max 2

                           

Syfte: 
Förbättra och kvalitetssäkra smärtbehandlingen. 
Undvika över- eller underbehandling. 
Upptäcka smärta.

} Validerat smärtskattningsinstrument
VAS eller Abbey Pain Scale

} Upprepas utifrån ordination eller behov

} Utvärdera smärtskattning och behandling

} Tänk på:
Smärta är en subjektiv upplevelse

 

 

Smärta är en obehaglig sensorisk och
känslomässig upplevelse förenad med 
vävnadsskada eller beskriven i termer av 
sådan skada (IASP)

                            

} När vårdtagaren är verbal
} 10 cm
} Ingen smärta – Värsta tänkbara smärta
} Avläsning av personal från 0-10

} Mål: VAS max 2
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} Beteendeskala

} Vid kognitiv nedsättning

1. Röstuttryck/ljud – gnyr, jämrar sig eller låter

2. Ansiktsuttryck – spänd, rynkar näsan, grimaserar 
eller ser rädd ut

3. Förändrat kroppsspråk – rastlös, vaggar, skyddar en 
kroppsdel eller ihopkrupen

4. Förändrat beteende – ökad förvirring, matvägran, 
ökad eller minskad kroppsaktivitet

5. Fysiologisk förändring – förändrad kroppstemperatur, puls eller blodtryck, svettningar, rodnad 
eller blekhet i hyn

6. Kroppsliga förändringar - rivet skinn, tryckskador, kontrakturer
eller andra skador

                            

} Inte alls=0, Lite=,1 Måttligt=2, Mycket=3.

} Ingen=0 – 2,    Mild=3 – 7,     Måttlig=8 – 13,    Svår=14+.

} Typ av smärta:    Långvarig      Akut         Blandad

Skrivs ut från Svenska Palliativregistret www.palliativ.se

 

 

 

} Icke-opioider:
Paracetamol, NSAID, Gabapentin

} Opioider: 
Tablett, plåster, injektion, pumpbehandling

} Observanda äldre patienten: 
Start low go slow!

                           

} Lägesändringar

} Avlastning

} Samtal

} Avslappnande 
musik

} Taktil massage

 

 

    

} När? Tidpunkt
} Var? Lokalisation
} Hur? Molande, stickande, skärande…..
} Åtgärder/Behandling
} Smärtskattningsverktyg/Poäng utifrån 

smärtskattning
} Upprätta individuell omvårdnadsplan 

} UPPFÖLJNING!!!!! 

                         

} Kvalitetsregister i livets slut

Jag…
} och mina närstående är informerade om min 

situation
} är lindrad från smärta och andra besvärande 

symtom
} är ordinerad läkemedel vid behov
} får god omvårdnad utifrån mina behov
} vårdas där jag vill dö
} behöver inte dö ensam
} vet att mina närstående får stöd

 

 

     

} Svenska Palliativregistret, www.palliativ.se

} Nationellt vårdprogram för palliativ vård 
2012-2014 (kan laddas ner på nätet).

} Strang, P. & Beck-Friis, B. (2012). Palliativ 
medicin och vård. Stockholm: Liber

                             

Tack för er
uppmärksamhet!
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                                                                                                                  Bilaga 4 
Enkätundersökning 1 

Används validerade smärtskattningsinstrument i vården av patienter? 
 

1. Man                 Kvinna   

 

2. Ålder   

 20-29 År   

 30-39 År   

 40-49 År    

 50-59 År    

 60-69 År  

 

3. Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? 

 0-5 År              

 6-10 År            

 11-15 År          

 16-20 År          

 Mer än 20 År  

 

4. Har du någon vidareutbildning/specialistutbildning? 

Ja                            Nej  

 

5. Om du svarat Ja. Vilken vidareutbildning/specialistutbildning? 

 Ambulanssjukvård                                                        Kirurgisk vård  

 Anestesisjukvård                                                            Operationssjukvård 

 Distriktssköterska                                                          Onkologisk vård 

 Hälso- och sjukvård för barn och ungdomar              Psykiatrisk vård 

 Intensivvård                                                                    Vård av äldre 
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6. Använder du något smärtskattningsinstrument i vården av patienterna? 

 Alltid                  

 Ofta                  

 Sällan                    

 Aldrig  

 

7. Om du svarat Alltid, Ofta eller Sällan. Vilket smärtskattningsinstrument 
använder du? 

 VAS 

 Abbey Pain Scale 

 Annat_________________________ 

 

8. När använder du smärtskattningsinstrumentet? 
 Före smärtlindring 

 Före och efter smärtlindring 

 Efter smärtlindring 

 

9. Om du svarat Aldrig. Vilken är anledningen till att du inte använder 
smärtskattningsinstrument? 

 Otillräcklig kunskap 

 Inga smärtskattningsskalor tillgängliga  

 Tidsbrist 

 Annat_________________________ 

 

10. Dokumenterar du i omvårdnadsjournalen för patienter som har smärta? 

 Ja 

 Nej 

 Annat_________________________ 

 

Tack för din medverkan!                                                                                                                         
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                                                                                                                                         Bilaga 5 
Enkätundersökning 2 

Ökar användandet av validerade smärtskattningsinstrument efter undervisning? 

1. Man                 Kvinna   

 

2. Ålder   

 20-29 År   

 30-39 År   

 40-49 År    

 50-59 År    

 60-69 År  

 

3. Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? 

 0-5 År              

 6-10 År            

 11-15 År          

 16-20 År          

 Mer än 20 År  

 

4. Har du någon vidareutbildning/specialistutbildning? 

Ja                            Nej  

 

5. Om du svarat Ja. Vilken vidareutbildning/specialistutbildning? 

 Ambulanssjukvård                                                        Kirurgisk vård  

 Anestesisjukvård                                                            Operationssjukvård 

 Distriktssköterska                                                          Onkologisk vård 

 Hälso- och sjukvård för barn och ungdomar              Psykiatrisk vård 

 Intensivvård                                                                    Vård av äldre 
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6. Använder du något smärtskattningsinstrument i vården av patienterna efter 
undervisningstillfället? 

 Alltid 

 Ofta 

 Sällan 

 Aldrig 

 

7. Om du svarat Alltid, Ofta eller Sällan. Vilket smärtskattningsinstrument 
använder du? 

 Vas 

 Abbey Pain Scale 

 Annat_________________________ 

 

8. När använder du smärtskattningsinstrumentet? 
 Före smärtlindring 

 Före och efter smärtlindring 

 Efter smärtlindring 

 

9. Om du svarat Aldrig. Vilken är anledningen till att du inte använder 
smärtskattningsinstrument? 

 Otillräcklig kunskap 

 Inga smärtskattningsskalor tillgängliga  

 Tidsbrist 

 Annat_________________________ 

 

10. Hur ofta bör undervisning om smärta, smärtskattning och 
smärtskattningsinstrument återkomma för att du ska bibehålla dina kunskaper? 

 Två gånger per år 

 En gång per år 

 Vartannat år 

 Annat_________________________ 
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11. Dokumenterar du i omvårdnadsjournalen för patienter som har smärta? 

              Ja 

              Nej 

              Annat_________________________ 

 

 

 

Tack för din medverkan! 
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                                                                                                                                    Bilaga 6 

                                                                                                                       

                                                                                                                                         Till verksamhetschef 

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 

Information om Examensarbete i Vårdvetenskap med rubrik” Smärtskattning med validerat 
smärtskattningsinstrument – en interventionsstudie” 

Vi är två sjuksköterskor som går specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning vård av äldre vid Uppsala 
Universitet och som en del i vår utbildning ingår att skriva ett examensarbete. 

Svenska palliativ-registret är ett nationellt kvalitetsregister för fortsatt utveckling av vården i livets slutskede. 
Huvudsyftet med registret är att registrera vårdinnehåll som avspeglar centrala områden för god vård i livets 
slutskede samt att alla människor i behov av palliativ vård i livets slutskede får tillgång till ett likvärdigt och 
optimerat vårdinnehåll.  

Enligt statistik från Svenska Palliativregistret är det endast en liten del av patienterna som sista veckan i livet 
smärtskattas med ett validerat smärtskattningsinstrument. Att inte patienter smärtskattas optimalt i livets 
slutskede kan leda till problem som oupptäckt smärta alternativt under- eller överbehandling av smärta.  

Syftet med studien är att undersöka om effekten av undervisning om smärta, smärtskattning och 
smärtskattningsinstrument ökar användandet av validerat smärtskattningsinstrument hos sjuksköterskor inom 
Uppsala kommuns vård- och omsorgsboenden vid vård i livets slutskede. 

Det skulle kunna vara lämpligt att sjuksköterskor vid ert omsorgboende deltar i studien.  

Studien genomförs genom en undervisningsintervention som beräknas ta 20 minuter. Cirka en månad efter 
undervisningstillfället kontaktas de sjuksköterskor som deltagit för att besvara en uppföljande enkät via telefon. 
Deltagandet i studien är frivilligt och den som deltar kan när som helst och utan närmare förklaring avbryta sitt 
deltagande. Inga enskilda personer eller vård- och omsorgsboenden kommer att kunna identifieras i det färdiga 
examensarbetet. Efter examination kommer examensarbetet att skickas till vård- och omsorgsboendets 
verksamhetschef och sjuksköterska.  

För att informera dig vidare om studien kontaktar vi dig per telefon någon av de närmaste dagarna. Vår 
förhoppning är att kunna genomföra studien vid ert vård- och omsorgsboende och att sjuksköterskan är 
intresserad av att delta. Efter kontakt med dig skickar vi ett brev till sjuksköterskan med information och 
förfrågan om att delta i studien. 

Med vänlig hälsning 

Student: Karin Carlsson                                                                    Handledare: Maria Carlsson Universitetslektor 

              Tel. 070-5698764                                                                             E-post: maria.carlsson@pubcare.uu.se        

              E-post. karinwilhelmson@telia.com         

Student: Lena Wahlund                                        

              Tel. 070-7306577      

              E-post. lenawahlund@hotmail.com                        
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                                                                                                                                                                Bilaga 7 

                                                                                                           Till sjuksköterska 

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 

Förfrågan om deltagande i studien ” Smärtskattning med validerat smärtskattningsinstrument – En 
interventionsstudie” 

Vi är två sjuksköterskor som går specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning vård av äldre vid Uppsala 
Universitet och som en del i vår utbildning ingår att skriva ett examensarbete.  

Enligt statistik från Svenska Palliativregistret är det endast en liten del av patienterna som sista veckan i livet 
smärtskattas med ett validerat smärtskattningsinstrument. Att inte patienter smärtskattas optimalt i livets 
slutskede kan leda till problem som oupptäckt smärta alternativt under- eller överbehandling av smärta.  

Syftet med studien är att undersöka om effekten av undervisning om smärta, smärtskattning och 
smärtskattningsinstrument ökar användandet av validerat smärtskattningsinstrument hos sjuksköterskor i 
Uppsala kommuns vård- och omsorgsboenden vid vård i livets slutskede. 

Vår förhoppning är att få utbilda dig eftersom du som omvårdnadsansvarig sjuksköterska har en central roll i 
patientarbetet för en god vård i livets slutskede. 

Ett trettiotal sjuksköterskor som arbetar på vård- och omsorgboenden inom Uppsala kommun  kommer att ingå i 
studien. Studien har blivit godkänd att utföra av Uppsala Universitet samt av verksamhetschefen på vård- och 
omsorgsboendet. Utbildningstillfället beräknas ta 20 minuter. Cirka en månad efter undervisningstillfället 
kontaktas de sjuksköterskor som deltagit för att besvara en uppföljande enkät via telefon.  Deltagandet i studien 
är frivilligt och du kan avbryta din medverkan när som helst och utan närmare förklaring. Inga enskilda personer 
eller vård- och omsorgsboenden kommer att kunna identifieras i det färdiga examensarbetet. Efter examination 
kommer examensarbetet att skickas till vård- och omsorgsboendets verksamhetschef och sjuksköterska. 

Vi kommer att kontakta dig per telefon några dagar efter att du fått detta brev. Du är välkommen att kontakta oss 
via e-post eller per telefon om du redan nu har frågor kring din medverkan eller något annat som rör studien. 

Med vänlig hälsning 

Student: Karin Carlsson                                                                    Handledare: Maria Carlsson Universitetslektor 

              Tel. 070-5698764                                                                             E-post: maria.carlsson@pubcare.uu.se 

              E-post. karinwilhelmson@telia.com       

Student: Lena Wahlund             

              Tel. 070-7306577      

              E-post. lenawahlund@hotmail.com                                                                                             

                                                                      


