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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Smärta är en personlig upplevelse och kan inte jämföras mellan individer. 

Smärtskattning är grundläggande för att ge adekvat smärtlindring och behandling. I vården 

används olika slags skattningsskalor och instrument. Trots detta visar studier på att patienters 

smärta underskattas och även underbehandlas. 

Syfte: Syftet med studien är att ta reda på om sjuksköterskor verksamma på kirurgisk 

avdelning samt patienter med smärta inneliggande på kirurgisk avdelning anser att 

smärtskattning med hjälp av visuell analog skala (VAS) och numeric rating scale (NRS) 

fungerar vid bedömning av smärta. Vidare önskar studien undersöka om respondenterna anser 

att smärtskattning sker i tillräcklig utsträckning. Studien ämnar även undersöka om det 

föreligger någon skillnad mellan de två grupperna. 

Metod: Studien är en kvantitativ tvärsnittsstudie där enkäter delades ut till patienter och 

sjuksköterskor på två kirurgiska vårdavdelningar.                                

Resultat: En tydlig majoritet bland respondenterna svarade att de förstod hur 

smärtskattningen fungerar. Sjuksköterskorna och patienterna var ense om att VAS och NRS 

ansågs som ett bra sätt att förmedla smärta. Signifikant skillnad kunde utläsas vad gäller 

smärtskattningsfrekvens. Bland patienterna i studien ansåg 83% att de smärtskattades 

tillräckligt ofta medan bara knappt hälften av sjuksköterskorna ansåg att smärtskattning 

skedde i tillräcklig utsträckning. På frågan om patienterna fick information muntligt om VAS 

och NRS visade resultatet på en signifikant skillnad mellan grupperna. 

Slutsats: Patienter och sjuksköterskor anser att VAS och NRS är bra sätt att skatta smärta och 

att förståelsen för dessa skattningsverktyg är god. Brister i hur ofta smärtskattning sker kan 

ses i studien både inför och efter given smärtlindring.  
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ABSTRACT 

 

Background: Pain is a personal feeling and cannot be compared between individuals. Pain 

assessment is essential to give adequate treatment and pain relief. Different types of pain 

assessment tools are used in the health service. Although pain assessment is shown to be 

important, studies have shown that patients pain is underestimated and undertreated. 

Aim: The aim in this study is to determine whether nurses at surgical wards and patients with 

pain at surgical wards believe that VAS and NRS is suitable as tools to asses’ pain. 

Furthermore this study aims to examine if the respondents believe that the pain assessment is 

measured often enough. This study also wants to look into if there are any differences 

between the two groups.   

Methods: The study is a quantitative cross-sectional study where questionnaires were handed 

out to nurses and patients in two surgical wards. 

Results: A majority among the respondents understood how the pain assessment is meant to 

be used. The nurses and the patients agreed that VAS and NRS were seen as good tools to 

mediate ones pain. In the question about the frequency of rating pain a significant difference 

was seen between the two groups. Among the patients 83% thought that their pain was rated 

often enough while barley half of the nurses thought that the pain was measured often enough. 

There was a significant difference between the two groups when the respondents were asked 

about verbal information concerning VAS and NRS.  

Conclusion: Patients and nurses believe that VAS and NRS are an effective way to rate pain 

and that the understandings for these assessment tools are good. The inadequacy of pain 

rating frequency can in this study be seen both before and after given analgesics. 
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BAKGRUND 

Smärta är en personlig upplevelse. Den går inte att jämföra mellan olika individer då det rör 

sig om en upplevelse av skada eller obehag. Smärta är antingen långvarig eller av akut slag 

där akut smärta har pågått i mindre än tre månader medan långvarig smärta räknas som smärta 

med varaktighet i mer än tre månader (Berntzen, Danielsen & Almås, 2011). International 

Association for the Study of Pain (IASP) definierar smärta som följande ”Smärta är en 

obehaglig sensorisk och/eller emotionell upplevelse förenad med vävnadsskada, eller 

beskriven i termer av sådan skada. Smärtan är alltid subjektiv och kan uppträda i frånvaro av 

vävnadsskada.” (SBU, 2003). 

 

Det har visat sig att sjuksköterskor många gånger underskattar och underbehandlar patienters 

smärta (Yildirim et al., 2014). Det gäller inte enbart patienter som har svårt att uttrycka sig 

eller har svårt att ställa krav så som till exempel äldre patienter och barn (Dy, 2009). Även 

patienter utan kognitiv nedsättning kan uppleva det svårt att uttrycka sin smärta. Detta trots 

ökad användning av olika skalor för smärtskattning. Det är även vanligt att personal inte ber 

patienten att skatta sin smärta när de träffar patienten vid de dagliga rutinkontrollerna och 

behandlingarna. Då man dagligen träffar patienter med smärta händer det att mottagligheten 

för patienters subjektiva upplevelse och uttryck för smärta minskar (Igier et al., 2007). 

(Berntzen et al., 2011). (Sloman, Rosen, Rom & Shir, 2005). Det har även gjorts jämförelser 

mellan sjuksköterskors skattning av smärta med patienters egen skattning. Studiens (Sloman 

et al., 2005) resultat visade att en signifikant skillnad förelåg mellan patienters skattade 

smärta och sjuksköterskors skattning av densamma, där sjuksköterskorna ofta underskattade 

patientens smärta. De som deltog i studien fick även göra en utvärdering av given 

smärtlindring. Här visade resultatet att sjukvårdspersonal underskattade patienters smärta 

samt överskattade effekten utav smärtlindring (Sloman et al., 2005; Klopfenstein, Herrmann, 

Mamie, Gesse & Forster, 2000). 

 

Annan forskning (Wikström, Nordberg, Bergh, Gaston Johansson & Sjöström, 2007) har 

kunnat visa att sjuksköterskor allt som oftast har teoretisk kunskap om smärtbehandling. Det 

har dock visat sig att det inte nödvändigtvis innebär att de lyckats använda sig av den på ett 

välfungerande sätt i kliniskt arbete. Användning av ett skattningsinstrument har visat sig vara 

gynnsamt vad gäller kommunikation kring smärta mellan sjuksköterska och patient. 

Sjuksköterskor ansåg att skattningsinstrument var ett bra stöd för att förstå patienters smärta. 

Likaså uppfattade patienter att skattningsinstrument underlättade möjligheten att kunna 
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förmedla sin smärta. Däremot visade resultaten från studien på att två femtedelar av 

sjuksköterskorna inte använde sig av VAS (visuell analog skala) samt att de inte skattade 

smärta både vid vila och vid aktivitet. Resultatet visade även att en fjärdedel inte utvärderade 

given smärtbehandling.  

 

Fysiologiska konsekvenser av smärta 

Smärta som inte behandlas optimalt kan vara en konsekvens utav exempelvis bristfällig 

smärtskattning och utvärdering. Smärta kan ge upphov till negativa fysiologiska reaktioner. 

Det ökar risken för komplikationer samt ett förlängt sjukdomsförlopp och kan i förlängningen 

ge bestående men. Svår smärta har med andra ord en negativ inverkan på olika organsystem i 

kroppen som t.ex. andning, cirkulation, muskulatur, gastrointestinalt, endokrint samt psykiskt. 

En komplikation till följd av smärta kan vara sämre mobilisering vilket i sin tur kan bidra till 

atelektaser, lunginflammation, ventrombos och sämre sårläkning. Om dessa eller andra 

komplikationer uppstår förlängs sjukdomsförloppet. Detta som en konsekvens av t.ex. 

bristfällig smärtskattning och utvärdering av given smärtbehandling (Francis & Fitzpatrick, 

2013; Wikström et al., 2007; Berntzen et al., 2011). 

 

Smärtskattningsskalor.  

För att smärtskatta patienter används vanligtvis två smärtskattningsskalor kallade VAS 

(visuell analog skala) och NRS (numeric rating scale). VAS är en skala där man vanligtvis 

använder en plaststicka med en 100 mm lång linje där ändpunkterna motsvarar ingen smärta 

alls och värsta tänkbara smärta (Molin, Lund & Lundeberg, 2010). Patienten skattar sin 

smärta utefter linjen vilket avläses mot motsvarande numrerade linje på baksidan. NRS är en 

skala där patienten muntligen ombeds ranka sin smärtintensitet från nummer 0 till 10 där 0 

motsvarar ingen smärta alls och 10 motsvarar värsta tänkbara smärta. Skalorna VAS och 

NRS är framför allt lämpade för personer utan kognitv svikt vilka kan förstå det abstrakta 

tänkande som VAS och NRS innebär. (Kirkevold, Brodtkorb & Hylen Ranhoff, 2010).  VAS 

och NRS är endimensionella instrument som mäter smärtintensitet vid mättillfället (Berntzen 

et al., 2011; Dy, 2009). 

 

Riktlinjer för smärtbehandling Akademiska sjukhuset 

På Akademiska sjukhuset i Uppsala har riktlinjer med kvalitetsmål för smärtbehandling 

utarbetats. I riktlinjerna står det skrivet att varje patient som vårdas skall ha rätt till god 

smärtlindring. All personal som ansvarar för patienten skall vara väl utbildad inom moderna 
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principer för smärtbehandling samt inse vikten av regelbunden smärtskattning. Regelbunden 

smärtskattning betonas vara en av förutsättningarna för att uppnå en god smärtbehandling. En 

god smärtbehandling i sig är även den mest betydelsefulla faktorn i patientens upplevelse av 

en hög vårdkvalitet. Ett kvalitetsmål är att smärtnivå över tre på den visuella analoga skalan 

skall analyseras, behandlas, utvärderas och dokumenteras under rubriken smärta i patientens 

journal. Rekommendationen är därför att regelbundet fråga efter patientens smärtnivå för att 

upptäcka de patienter som annars skulle lida i tysthet. Smärtbehandling ska ges så att 

smärtnivån om möjligt inte överstiger tre på VAS (Gordh, 2012).  

 

Sjuksköterskan roll 

Sjuksköterskan är en av dem som många gånger har mest kontakt med patienten. Det är därför 

av stor betydelse att sjuksköterskan uppmärksammar om patienten har smärta. Genom att 

använda smärtskattningsinstrument så som VAS och NRS har sjuksköterskan möjlighet att 

upptäcka och följa patientens smärta samt se förändringar. Det gör det också möjligt för 

sjuksköterskan att rapportera vidare hur smärtbilden ser ut för patienten till patientansvarig 

sjuksköterska vid skiftbyte, ansvarige läkare eller vid byte av vårdavdelning (Wikström et al., 

2007). Det är viktigt att ha väl fungerande rutiner för smärtskattning på avdelningar. Det 

innebär att smärtbehandlingen med stor sannolikhet blir bättre anpassad och mer effektiv. En 

viktigt faktor för detta är dock förutom skattning även dokumentation så att patientens 

smärtproblematik kan följas över tid (Dy, 2009). En ytterligare aspekt som berör 

sjuksköterskan roll gäller information till patienterna vad gäller smärtskattning. Utan 

information kan mätningen av patientens smärta bli missvisande (Wikström et al., 2007). 

Skattningsskalorna VAS och NRS är inte heller alltid lämpade att använda till alla patienter 

utan sjuksköterskan måste kunna uppmärksamma om det finns behov av att använda andra 

skattningsinstrument. Detta för att få en så sanningsenlig skattning som möjligt (Dy, 2009; 

Berntzen et al., 2011).  

 

Etiska perspektiv  

Smärta är en individuell upplevelse som är svår att förmedla. Som patient kan man många 

gånger känna det som att man befinner sig i underläge gentemot personalen. 

Maktförhållanden mellan patient och personal är eller kan upplevas som skeva och där 

personalens ofrivilligt givna auktoritära position i förhållande till patienten kan påverka 

relationen dem emellan. Detta behöver inte enbart vara negativt då personalens i sin vilja att 

göra gott och minska lidande kan stärka patientens självbestämmande i och med sin kunskap 
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(Arlebrink, 2006). Det är för att förhindra onödigt lidande viktigt att sjuksköterskan är lyhörd 

samt bemöter och behandlar patientens smärta utifrån den enskilda individen problematik.  

 

Samhällsperspektiv 

Ur ett samhällsperspektiv är smärta och långvarig smärta ett stort problem som inte enbart 

drabbar den enskilda individen. Det innebär även kostnader för samhället (Robinson & Vetter, 

2009) pga. lång vårdtid och behandling till följd av t.ex. sämre mobilisering, nutrition, 

peristaltik, lungfunktion och sårläkning samt andra följdsjukdomar (Berntzen et al., 

2011).  Även kostnader för minskad arbetskapacitet, sjukskrivningar, analgetika och andra 

vårdinsatser tillkommer (Ekman, Jönhagen, Hunsche & Jönsson, 2005). I en studie av 

Gustavsson och medarbetare (2011) har man i Västra Götalandsregionen med 1 560 000 

invånare identifierat 840 000 patienter med en diagnos kopplad till långvarig smärta. Studien 

visar på att den genomsnittliga kostnaden för en patient med en diagnos kopplad till långvarig 

smärta beräknas till 6400 Euro per år. Kostnaden beräknas på direkta kostnader som 

vårdkostnad och förskrivning av läkemedel samt de indirekta kostnader som exempelvis 

sjukfrånvaro. Smärtskattning med hjälp av befintliga mätmetoder är ett sätt för vården att 

identifiera, följa och förstå den smärtproblematik som individen upplever och utifrån det 

individanpassa smärtbehandlingen. Detta för att korta vårdtiden och minska lidande för 

patienten (Gustavsson et al., 2011).  

 

Teoretisk referensram 

Teoretikern Imogene King har utvecklat en omvårdnadsteori rörande kommunikation mellan 

patient och sjuksköterska. Det sker hela tiden en social interaktion i mötet mellan patient och 

sjuksköterska och kommunikation är därav en viktig faktor. Kommunikation innefattar utbyte 

av information, tolkning av information och bemötande vad gäller kroppsspråk. Teorin 

innefattar flera olika begrepp. Framför allt tre av dessa är representerade i denna studie. Dessa 

har av författarna översatts från engelska och benämns i denna studie som kommunikation 

(communication), interaktion (interaction) och uppfattningsförmåga (perception) (Sieloff & 

King, 1991). Dessa begrepp är viktiga delar i en sjuksköterskas patientnära arbete. Detta för 

att smärtskattning och smärtlindring ska kunna individanpassas och vara till nytta för 

patienten. För att förmedla information angående smärtskattning på ett för patienten begripligt 

sätt är det betydelsefullt att som sjuksköterska ha förmågan att se patientens olika 

kunskapsbehov. 
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Kommunikation 

Kommunikation innefattar ett utbyte av tankar och åsikter och är ett hjälpmedel genom vilket 

social interaktion och kunskapsutbyte kan ta plats. Kommunikation kan vara både verbal och 

icke-verbal. Den icke-verbala kommunikationen är minst lika viktig som den verbala då den 

ger information om en annans människas attityder och känslor. Icke-verbal kommunikation 

kan tex vara ansiktsuttryck, avstånd, beröring, kroppshållning och utseende. Kommunikation 

kan ses som en process där det är viktigt att sjuksköterskan har kunskap och förmåga att 

kommunicera på rätt sätt samt vid rätt tillfälle. Alla individer kommunicerar på olika sätt dvs 

ingen kan säga exakt samma ord på exakt samma sätt som någon annan och få samma 

resultat. Vid kommunikation sker också en tolkning utav den information som förmedlas och 

är situationsberoende (Sieloff & King, 1991). 

 

Interaktion 

Vid all interaktion mellan människor finns samtidigt individuella värderingar vilka påverkar 

interaktionen. Interaktion sker i all kontakt mellan människor och innefattar både verbal och 

icke-verbal kommunikation. För att en interaktion ska fungera krävs ett öppet utbyte av 

information mellan sjuksköterska och patient. I interaktionen sker också en tolkning av den 

information som utbyts. När interaktionen i en vårdsituation är både meningsfull och 

målinriktad skapas en omvårdnad som är mer effektiv vilket genererar mer positiva resultat 

för alla som är delaktiga i vården. Det är enligt King viktigt att sjuksköterskan och patienten 

respekterar samt tar hänsyn till varandra för att kunna uppå en så god kommunikation som 

möjligt (Sieloff & King, 1991). 

 

Uppfattningsförmåga 

Alla människor tolkar sina intryck men alla människors tolkningar är olika. Hur vi som 

individer uppfattar saker påverkas av individens omgivning, tidigare erfarenheter och är en 

central del i sjuksköterskans roll i omvårdnadsprocessen. King menar att “perception gives a 

meaning to one´s image of reality and influences one´s behavior, and is the basis for 

developing a concept of self”. Hur man uppfattar saker och ting är relaterat till en individs 

utbildning, erfarenheter, mål, behov, fysiologi, självuppfattning, socioekonomiska status, 

tidsmässiga och rumsliga relationer samt individens värderingar. Det är viktigt att 

sjuksköterskan känner igen olika faktorer som kan påverka tolkningen. Detta för att kunna 

minimera risken att patientens signaler går förlorade. Genom att ha förståelse för att man 
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uppfattar saker olika kan sjuksköterskan förstå både sig själv och patienten bättre (Sieloff & 

King, 1991).  

 

Problemformulering 

Att mäta patienters faktiska smärta kan vara svårt. Som vårdpersonal är det av största vikt att 

patienter får adekvat smärtlindring. Smärtskattning spelar därför stor roll för att 

smärtlindringen ska fungera. Det vore därav intressant att undersöka om personal och 

patienter anser att VAS och NRS fungerar som instrument vid smärtskattning samt om 

personal och patienter anser att smärtskattning sker i tillräcklig utsträckning.  

 

Syfte  

Syftet med studien är att ta reda på om sjuksköterskor verksamma på kirurgisk avdelning samt 

patienter med smärta inneliggande på kirurgisk avdelning anser att smärtskattning med hjälp 

av VAS och NRS fungerar vid bedömning av patienters smärta. Vidare önskar studien 

undersöka om respondenterna anser att smärtskattning sker i tillräcklig utsträckning. Studien 

ämnar även undersöka om det föreligger någon skillnad mellan de två grupperna. 

 

Frågeställningar 

1) Anser sjuksköterskor och patienter att VAS och NRS fungerar för bedömning av smärta? 

2) Anser sjuksköterskor och patienter att kunskapen och informationen om VAS/NRS är 

tillräcklig? 

3) Anser sjuksköterskor och patienter att smärtskattning sker i tillräcklig utsträckning? 

4)  I vilken utsträckning sker smärtskattning? 

5) Föreligger några skillnader mellan patienter och sjuksköterskor vad gäller ovan nämnda 

frågeställningar?   

 

METOD 

Design 

För att få svar på studiens syfte och frågeställningar var en kvantitativ design med enkäter att 

föredra. En enkätstudie passade bra då ett större antal sjuksköterskor och patienter väntades 

delta (Billhult & Gunnarsson, 2012a). För att syftet skulle kunna besvaras utan ett allt för stort 

bortfall valdes respondenter utifrån ett bekvämlighetsurval (Trost & Hultåker, 2007 ). Denna 

studie är en prospektiv tvärsnittsstudie vilka används vid studier där respondenternas svar 
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mäts vid ett enskilt tillfälle för att insamla data och minska risken för bortfall (Billhult & 

Gunnarsson, 2012b).  

 

Urval 

Den ena undersökningsgruppen var avsedd att innefatta vuxna patienter med preoperativ eller 

postoperativ smärta inneliggande på kirurgisk vårdavdelning. De patienter som förväntades 

delta i studien skulle utan hjälp av annan kunna svara på enkäten. Den andra gruppen 

innefattade de sjuksköterskor som jobbade på respektive avdelning. Antal deltagande i 

respektive grupp önskades uppgå till minst 40 deltagande. Undersökningsgrupperna valdes 

utifrån ett bekvämlighetsurval det vill säga ett icke-slumpmässigt urval då respondenterna 

valdes utifrån på förhand utvalda avdelningar. Urvalet gjordes dels i planeringsstadiet av 

studien och dels vid utlämnandet av enkäten. Vid utlämnandet av enkäterna tillfrågades de 

patientansvariga sjuksköterskorna på avdelningen huruvida de vårdade patienter som 

uppfyllde kriterierna för att ingå i studien. Detta för att få ett urval som passade studiens syfte. 

Utav de 40 enkäter som lämnades ut till sjuksköterskor valde 35 sjuksköterskor att besvara 

enkäten med ett bortfall på fem sjuksköterskor. Av de 40 patientenkäter som lämnades ut 

valde 36 patienter att delta och fyra att inte delta eller fullfölja enkäten. 

 

Inklusionskriterier 

Patienter över 18 år med smärtproblematik under vårdtiden på aktuella vårdavdelningar vid 

Akademiska sjukhuset i Uppsala samt sjuksköterskor på aktuella vårdavdelningar. Med 

smärtproblematik avses de patienter som skattar VAS ≥ 3 samt de patienter som smärtlindrats 

och skattar VAS ≥ 3 eller VAS ≤ 3. 

 

Exklusionskriterier 

Patienter som varit inneliggande på avdelningen kortare tid än 12 timmar. Även de patienter 

som ej behärskar det svenska språket i tal och skrift exkluderades från studien. Vidare kom 

även patienter med kognitiv funktionsnedsättning att exkluderas då man ofta använder andra 

smärtskattningsinstrument för dessa patienter.  

 

Datainsamlingsmetod 

Enkäten bestod av elva frågor till patienterna och elva frågor till sjuksköterskorna där 

samtliga svarsalternativ var färdigbestämda och egenkonstruerade (se bilaga 1). Vid 

egenkonstruerade frågor föreligger risk för bias och att de missförstås. Denna risk har 
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författarna tagit i beaktande vid utformningen av enkäten. Därav testades enkäten innan den 

lämnades ut till undersökningsgrupperna för att kontrollera hur frågorna uppfattades. 

Egenkonstruerade frågor har även vinster då det går att styra över enkätens längd och 

utformning, enkäten kan då även anpassas efter vad som ämnas studeras (Billhult & 

Gunnarsson, 2012a). Enkätfrågorna omarbetades utifrån de synpunkter som testpersonerna 

lämnade. Enkäten bestod av strukturerade frågor då frågorna hade fasta svarsalternativ. 

Frågorna var även av typen standardiserade då frågorna var densamma till alla respondenter i 

respektive grupp (Trost & Hultåker, 2007).  

 

Fråga ett i respektive enkät var bakgrundsfrågor. I patientenkäten innefattade frågan vårdtid 

och i enkäten till sjuksköterskorna innefattade frågan yrkesverksamma år. I patientenkäten 

syftade fråga 2, 3, 7, 8, 9 och 10 till att beröra i vilken utsträckning smärtskattning sker. Fråga 

5a, 5b och 6 undersökte eventuella informationsluckor hos patienterna och hur information 

ges för smärtskattning. Fråga 4 och 11 rörde frågor kring hur smärtmätning fungerar. Vad 

gäller sjuksköterskornas enkät behandlade fråga 7, 8, 9 och 10 frekvensen av smärtskattning 

och fråga 2, 3a, 3b, 4 och 6 undersökte eventuella kunskapsbrister, hur information ges samt 

det faktiska utförandet av smärtskattning. Frågorna 5 och 11 rörde frågor kring hur 

smärtmätning fungerar.    

 

Tillvägagångssätt 

Studien utfördes på två kirurgiska vårdavdelningar vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. En 

första kontakt med olika kirurgiska avdelningar togs via e-post. Författarna informerade 

enhetschefen för respektive avdelning både muntligt och skriftligt innan datainsamlingen 

påbörjades för att få godkännande om att genomföra studien. Ett skriftligt godkännande 

inhämtades också från verksamhetschefen för avdelningarna (se bilaga 3). Patienterna 

informerades muntligen om studien och till de patienter som tackade ja delades även skriftlig 

information (se bilaga 2) ut i samband med utlämnandet av enkäten. Enkäten delades ut i 

pappersformat till både personal och patienter. Sjuksköterskorna fick möjlighet att besvara 

enkäten under en och en halv vecka och information gavs via informationsbrev (se bilaga 2) 

samt vid ett avdelningsmöte på en utav avdelningarna. Patienterna blev personligen tillfrågade 

utav författarna om de önskade delta. Enkäten delades därefter ut av författarna och samlades 

även in av författarna. För att inte patienternas svar skulle nå personalen lades enkäten i ett 

kuvert. En särskild box för insamlandet av enkäterna fanns tillgänglig på respektive 

avdelning. Enkäterna kodades utifrån respektive avdelning och respektive grupp.  
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Dataanalys 

Statistikprogrammet SPSS användes för att analysera insamlad data. Vald signifikansnivå var 

p ≤ 0,05. Deskriptiv analys användes förutom vid jämförelse mellan grupperna då Chi 2-test 

användes för frågor på nominalskalenivå och Mann-Whitney U-test för frågor på 

ordinalskalenivå. Nollhypotesen i studien var att ingen skillnad mellan grupperna föreligger 

och den alternativa hypotesen att det föreligger en skillnad mellan grupperna. 

Frågeställningarna analyserades enligt följande: 

 

1) Anser sjuksköterskor och patienter att VAS och NRS fungerar för bedömning av smärta? 

Denna frågeställning besvarades med hjälp av deskriptiv analys. I patientenkäten var fråga 1 

en bakgrundsfråga på kvotskalenivå. Fråga 4 och 6 i patientenkäten utgår ifrån 

nominaskalenivå. Fråga 11 enligt ordinalskalenivå. I sjuksköterskornas enkät var fråga 1 en 

bakgrundsfråga på kvotskalenivå. Fråga 5 och 11 på en ordinalskalenivå medan fråga 6 var på 

nominalskalenivå. 

 

2) Anser sjuksköterskor och patienter att kunskapen och informationen om VAS/NRS är 

tillräcklig?  

Denna frågeställning besvarades med hjälp av deskriptiv analys. I patientenkäten var fråga 5a, 

5b på nominalskalenivå. I sjuksköterskeenkäten var fråga 3a, 3b, och 6 på nominalskalenivå 

och fråga 2 och 4 på ordinalskalenivå. 

 

3) Anser sjuksköterskor och patienter att smärtskattning sker i tillräcklig utsträckning? 

Denna frågeställning besvarades med hjälp av deskriptiv analys. Fråga 8 i patientenkäten var 

på nominalskalenivå vilket även fråga 8 i sjuksköterskeenkäten var. 

 

4) I vilken utsträckning sker smärtskattning? 

Denna frågeställning besvarades med hjälp av deskriptiv analys. I enkäten som besvarades av 

patienterna var fråga 2 och 3 på nominalskalenivå medan fråga 7, 9 och 10 var på 

ordinalskalenivå. I sjuksköterskeenkäten var fråga 7, 9 och 10 på ordinalskalenivå. 

 

 

5) Föreligger några skillnader mellan patienter och sjuksköterskor vad gäller ovan nämnda 

frågeställningar? 
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Vid jämförelse av resultaten mellan patientenkäten och sjuksköterskeenkäten kom 

frågeställning 1 att innefatta fråga 4 och 11 ur patientenkäten och fråga 5 och 11 ur 

sjuksköterskeenkäten. Samtliga var på ordinalskalenivå förutom fråga 5 i 

sjuksköterskeenkäten. Vid jämförelsen ändrades skalan till nominalskalenivå för fråga 5.  

Frågeställning 2 innefattade fråga 5a, 5b och 6 ur patientenkäten och fråga 3a, 3b och 6 ur 

sjuksköterskeenkäten. Samtliga frågor var på nominalskalenivå. Frågeställning 3 innefattade 

fråga 8 ur patientenkäten och fråga 8 ur sjuksköterskeenkäten och båda var på 

nominalskalenivå. Frågeställning 4 innefattade fråga 7, 9 och 10 ur patientenkäten och fråga 

7, 9 och 10 ur sjuksköterskeenkäten. Samtliga på ordinalskalenivå. I patientenkäten ändrades 

svarsalternativet vet ej till bortfall i fråga 7 för att möjliggöra en jämförelse. Även 

svarsalternativen i fråga 7 i sjuksköterskornas enkät lades samman för att matcha 

patientenkäten och möjliggöra en jämförelse dem emellan. Svarsalternativen för fråga 7 blev 

då alltid, ibland och aldrig. Mann-Whitney U-test och Chi-2 –test användes för att kunna 

analysera skillnader mellan de respektive gruppernas svar. Beroende på om frågorna var på 

nominalskalenivå eller ordinalskalenivå kom de att analyseras med hjälp av Chi 2-test eller 

Mann-Whitney U-test.  

 

Etiska överväganden 

Enhetscheferna för respektive avdelning kontaktades för att ge sitt godkännande till 

genomförandet av studien. Även ett skriftligt tillstånd inhämtas av verksamhetschefen på 

kliniken. Patienterna fick i samband med utlämnandet av enkäten både muntlig och skriftlig 

information om att deltagandet var anonymt, att det var helt frivilligt att delta samt att de när 

som helst kunde avbryta deltagandet. Detsamma gällde sjuksköterskorna. Vid forskning är det 

av största vikt att skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet. Detta 

enligt Lag om etikprövning av forskning som avser människor (2003:460) samt 

Personuppgiftslagen (1998:204). Patienter som vårdas på sjukhus kan uppleva att de befinner 

sig i underläge gentemot personalen. Då enkäten önskade undersöka om det fanns någon 

skillnad mellan vad de två grupperna ansåg om hur smärtskattningen fungerar fanns risk för 

att patienterna inte vågade svara ärligt på frågorna. Därför kom enkät och kuvert att delas ut 

till patienterna av författarna personligen för att i möjligaste mån bibehålla anonymitet. Detta 

för att undvika att patienterna kände oro inför att deras svar kunde nå personalen. Vad gällde 

sjuksköterskorna kunde deltagandet i studien eventuellt ha uppfattats som negativt då det tog 

tid från arbetet. Förhoppningsvis kan ändå resultatet bidra till att uppmärksamma om det finns 

skillnader i uppfattning vad gäller smärtskattning och om det finns behov av att utvärdera hur 
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smärtskattningen fungerar på respektive avdelning. Att fylla i enkäten tog även tid från 

patienterna men författarna hoppades att även de kunde se betydelsen av fungerande 

smärtskattning. Efter samtal med avdelningschef beslutades att inför varje utlämningstillfälle 

av enkäter till patienter tillfråga de sjuksköterskor som arbetade om vilka patienter som var 

lämpliga att tillfråga för deltagande i studien. Detta för att få ett urval som passade studiens 

syfte och dels för att inte riskera att patienter med särskild sekretess tillfrågades. 

 

RESULTAT  

Deltagarantalet i studien var 71 respondenter, varav 36 patienter och 35 sjuksköterskor. Det 

externa bortfallet i studien var nio respondenter totalt, fyra (10%) patienter och fem (12,5%) 

sjuksköterskor. Orsakerna till bortfallet var i tre av fallen att patienten inte fullföljde enkäten. 

I det fjärde fallet var orsaken att patienten inte varit inneliggande i 12 timmar eller mer enligt 

kriterierna för studien. Av sjuksköterskorna valde fem stycken att inte besvara enkäten. 

1) Anser sjuksköterskor och patienter att VAS och NRS fungerar för bedömning av 

smärta? 

I enkätfrågan(fråga 4) som avser att undersöka huruvida patienterna anser att de förstår 

VAS/NRS svarade 91% (31/34) av respondenterna ja dvs att de förstod hur skalorna fungerar 

medan 9% (3/34) svarade nej. Av de sjuksköterskor(fråga 5) som svarade ansåg 3% (1/35) att 

patienterna alltid förstod, 80% (28/35) ansåg att patienterna oftast förstod, 17% (6/35) svarade 

ibland och 0% (0/35) svarade att patienterna aldrig förstod VAS/NRS (md=1,0, M=1,14, 

SD=0,43, min-max= 0-2).  

 

Fråga 6 i patientenkäten behandlade frågan om huruvida patienten blivit visad 

skattningslinjalen av personalen. På frågan svarade 28% (10/36)av patienterna  ja och 72% 

(26/36) nej. Av sjuksköterskorna(fråga6) använde 49%(17/35) linjalen och 51%(18/35) 

använde sig inte av linjalen.  

 

På frågan(11) om patienterna ansåg att VAS/NRS är ett bra sätt att förmedla sin smärta till 

personalen svarade 33% (12/36) mycket bra, 25% (9/36) bra, 22% (8/36) ganska bra, 

6%(2/36) dåligt och 6%(2/36) mycket dåligt med ett internt bortfall på 8% (3/36)(md=1,0, 

M=1,18, SD=1,185, min-max=0-4). På motsvarande fråga(11) för sjuksköterskorna svarade 

3% (1/35) mycket bra, 57% (20/35) bra, 31% (11/35 ) ganska bra, 3% (1/35) dåligt, och 6% 

(2/35) mycket dåligt (md=1,0, M=1,51, SD=0,853, min-max=0-4).  
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2) Anser sjuksköterskor och patienter att kunskapen och informationen om VAS/NRS 

är tillräcklig? 

På fråga 5a i patientenkäten vilken ämnade ta reda på huruvida information om VAS/NRS 

gavs muntligt svarade 72% (26/36) ja och 22% (8/36) svarade nej med ett internt bortfall på 

6% (2/36). På motsvarande fråga(3a) i sjuksköterskeenkäten svarade 100% (35/35) ja och 0% 

(0/35) nej. Huruvida patienterna(5b) fick skriftlig information om VAS/NRS svarade 11% 

(4/36) ja och 83% (30/38 nej med ett internt bortfall på 6% (2/36). På motsvarande fråga(3b) 

för sjuksköterskorna svarade 9% (3/35) ja och 91% (32/35) svarade nej.  

 

I sjuksköterskornas enkät behandlade fråga 2 hur ofta information om VAS/NRS ges till en 

för sjuksköterskan ny patient. Av respondenterna svarade 17% (6/35) alltid, 51% (18/35) 

oftast, 20% (7/35) ibland, 12% (4/35) sällan, 0% (0/35) aldrig (md=1,00, M=1,26, SD=0,886, 

min-max=0-3). På frågan(4) om sjuksköterskorna ansåg att de hade tillräckligt med kunskap 

för att informera patienter om VAS/NRS svarade 43% (15/35) instämmer helt, 57% (20/35) 

instämmer i stort, 0% (0/35) instämmer till viss del och 0% (0/35) svarade instämmer inte alls 

(md=1,0, M=0,57, SD=0,502, min-max=0-1). 

 
 

 

3) Anser sjuksköterskor och patienter att smärtskattning sker i tillräcklig utsträckning? 

På frågan(8) om patienten ansåg att deras smärta skattades tillräckligt ofta svarade 83% 

(30/36) ja och 17% (6/36) svarade nej. På motsvarande fråga(8) till sjuksköterskorna dvs 

huruvida de ansåg att de skattade patientens smärta tillräckligt ofta svarade 48,5% (17/35) ja 

och 48,5% (17/35) svarade nej med ett internt bortfall på 3%(1/35). 

 

4) I vilken utsträckning sker smärtskattning? 

På frågan(2) om patienten fått skatta sin smärta sedan de kom till vårdavdelningen svarade 

89% (32/36) ja och 11% (4/36) svarade nej.  

Fråga 3 i patientenkäten ämnade besvara frågan om patienten fått skatta sin smärta enligt 

VAS/NRS. Av respondenterna svarade 81% (29/36) ja och 19% (7/36) svarade nej.  

 

På frågan(7) om hur ofta smärtskattningslinjalen används svarade 17% (6/36) av patienterna 

varje gång, 14% (5/36) någon enstaka gång, 60%(22/38) aldrig och 6% (2/36) svarade vet ej 

med ett internt bortfall på 3% (1/36) (md=2,0, M=1,57, SD=0,850, min-max=0-3). På 
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motsvarande fråga(7) för sjuksköterskorna svarade 0% (0/35) alltid, 14% (5/35) oftast, 23% 

(8/35) ibland, 17% (6/35) sällan, 37% (13/35) aldrig med ett intern bortfall på 9% (3/35) 

(md=3,0, M=2,84, SD=1,139, min-max=1-4).  

 

Fråga 9 i patientenkäten undersökte huruvida patienten fick skatta sin smärta innan given 

smärtlindring. Av respondenterna svarade 17% (6/36) alltid, 42% (15/36) oftast, 22% (8/38) 

ibland, 11% (4/36) sällan och 8% (3/36) aldrig (md=1,00, M=1,53, SD=1,158, min-max=0-

4). På motsvarande fråga(9) för sjuksköterskorna svarade 20% (7/35) alltid, 63% (22/35) 

oftast, 14% (5/35) ibland, 3% (1/35) sällan och 0% (0/35) svarade aldrig (md=1,0, M=1,0, 

SD=0,686, min-max=0-3).  

 

På frågan(10) i patientenkäten huruvida patienterna fick skatta sin smärta efter given 

smärtlindring svarade 6% (2/36) alltid, 39% (14/36) oftast, 11% (4/36) ibland, 22% (8/36) 

sällan, 19% (7/36) aldrig med ett internt bortfall på 3% (1/36) (md=2,0, M=2,11, SD=1,301, 

min-max=0-4). I sjuksköterskeenkäten som behandlade samma fråga(10) svarade 3% (1/35) 

alltid, 43% (15/35) oftast, 43% (15/35) ibland, 11% (4/35) sällan, 0% (0/35) svarade aldrig 

(md=2,0, M=1,63, SD=0,731, min-max=0-3).    

5) Föreligger några skillnader mellan patienter och sjuksköterskor vad gäller ovan 

nämnda frågeställningar?  

 

Anser sjuksköterskor och patienter att VAS och NRS fungerar för bedömning av smärta?  

På frågan vad gäller patientförståelse för hur VAS/NRS fungerar skilde sig inte uppfattningen 

åt mellan patienter och sjuksköterskor. Majoriteten i patientgruppen ansåg att de förstod 

VAS/NRS och samtliga sjuksköterskor ansåg att patientförståelsen var god. Resultatet visade 

att det inte fanns någon signifikant skillnad i uppfattning mellan grupperna (x2= 3,229, df= 1, 

p=0,072).  

 

På frågan om patienterna och sjuksköterskorna ansåg att VAS/NRS fungerade bra vid 

smärtskattning visade resultatet inte på någon signifikant skillnad (u=450,000, z=-1,655, 

p=0,098). Av patienterna svarade 64% mycket bra eller bra och i sjuksköterskegruppen 

svarade 60% mycket bra eller bra.   

 

Anser sjuksköterskor och patienter att kunskapen och informationen om VAS/NRS är 

tillräcklig?  
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På frågan om patienterna fick information muntligt om VAS/NRS visade resultatet på en 

signifikant skillnad mellan grupperna (x2=10,654 , df=1, p=0,001). Av patienterna ansåg 26% 

att de inte fått någon information muntligt och av sjuksköterskorna var det ingen som svarat 

att de inte informerat patienten muntligen. När det kom till frågan om patienterna fått 

information skriftligt visade inte resultatet på någon signifikant skillnad (x2=0,193, df=1, 

p=0,660). På frågan svarade därav majoriteten i respektive grupp att så inte var fallet. 

 

Anser sjuksköterskor och patienter att smärtskattning sker i tillräcklig utsträckning?  

Den fråga som handlade om huruvida smärtskattning gjordes tillräcklig ofta visade resultatet 

att det förelåg en signifikant skillnad mellan grupperna (x2=8,807, df=1, p=0,003). Majoriteten 

av patienterna ansåg att de smärtskattades tillräckligt ofta medan sjuksköterskorna var 

tudelade i frågan där hälften ansåg de inte smärtskattade patienterna tillräckligt ofta och vice 

versa.  

 

I vilken utsträckning sker smärtskattning?  

Av sjuksköterskorna svarade hälften att de använder smärtskattningslinjalen och den andra 

hälften att de inte använder den. I patientgruppen svarade en klar majoritet att de aldrig blivit 

visad smärtskattningslinjalen.  På frågan om smärtskattningslinjalen används vid 

smärtskattning kunde därför ingen signifikant skillnad utläsas från resultatet (x2=3,256, df=1, 

p=0,071) .    

Resultatet på frågan om hur ofta smärtskattningslinjalen användes visade att det inte förelåg 

någon signifikant skillnad mellan grupperna (u=447,500, z=-1,186, p=0,236). På fråga sju till 

patienterna om hur ofta smärtskattningslinjalen används svarade 31% att de blivit skattade 

med hjälp av linjalen varje gång eller någon enstaka gång. Samtidigt var det 60% av 

respondenterna ur patientgruppen som aldrig skattades med smärtskattningslinjalen. På 

motsvarande fråga(7) för sjuksköterskorna om hur ofta smärtskattningslinjalen användes 

svarade 54% oftast, ibland eller sällan. Medan 37% svarade aldrig.  

Vad gäller hur ofta smärtskattning sker innan given smärtlindring visade resultatet inte på 

någon signifikant skillnad (u=474,000, z=-1,951, p=0,051). Trots att ingen signifikant 

skillnad förelåg torde man kunna utläsa en trend då p-värdet låg nära p=0,05. Utav 

patienterna svarade 19% att de sällan eller aldrig blivit smärtskattade innan given 

smärtlindring. Däremot svarade 3% av sjuksköterskorna att de sällan eller aldrig skattade 

patientens smärta innan given smärtlindring. På frågan om hur ofta smärtskattning sker efter 
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given smärtlindring kunde ingen signifikant skillnad utläsas från resultatet (u=502,000, z=-

1,366, p=0,172). Från resultatet kan det utläsas att grupperna ansåg att smärtskattning sker 

efter given smärtlindring men i patientgruppen ansåg 20% att smärtskattning aldrig sker efter 

given smärtlindring. I sjuksköterskegruppen svarade ingen att det aldrig sker.   

DISKUSSION 

Att använda sig av VAS och/eller NRS vid bedömning av smärta verkar enligt studiens 

resultat fungera bra. De flesta patienterna angav att de förstod hur skattningsskalorna är tänkta 

att användas. Detta trots att det förelåg en skillnad i uppfattning vad gäller given muntlig 

information. En fjärdedel av patienterna angav att de inte fått någon information muntligen 

medan ingen av sjuksköterskorna svarade detsamma. Användning av VAS-linjalen förekom 

sällan både enligt sjuksköterskor och patienter. På frågan om huruvida smärtskattning sker i 

tillräcklig utsträckning svarade patienterna att de tyckte det var tillräckligt medan knappt 

hälften av sjuksköterskorna ansåg att de smärtskattade i tillräcklig utsträckning. Av 

sjuksköterskorna svarade drygt fyra femtedelar att de skattade patientens smärta innan given 

smärtlindring och nästan tre femtedelar av patienterna svarade detsamma. Däremot angav en 

femtedel av patienterna att de aldrig fått skatta sig smärta efter given smärtlindring.   

 

Resultatdiskussion      

1) Anser sjuksköterskor och patienter att VAS och NRS fungerar för bedömning av smärta? 

Både patienter och sjuksköterskor ansåg att VAS och NRS fungerar bra för bedömning av 

smärta. Det var betydligt fler i patientgruppen som tyckte att det fungerade mycket bra än i 

sjuksköterskegruppen. Resultatet pekade dock inte på någon signifikant skillnad i uppfattning 

mellan grupperna (p=0,098). I relation till det som Wikström och medarbetare (2007) skriver 

tycks skattningsinstrument vara uppskattat av både sjuksköterskor och patienter när det 

kommer till skattning av patienters smärta. Trots detta visar forskning på att många patienter 

upplever det svårt att uttrycka sin smärta oavsett användning av olika skattningskalor (Igier et 

al., 2007; Berntzen et al., 2011; Sloman et al., 2005). Utav smärtskattningsskalorna VAS och 

NRS har NRS visat sig vara den skala som är mest uppskattad (Kjeldsen, Wirenfeldt Klausen 

& Rosenberg, 2015) Å andra sidan kan patienter uppleva det svårt att skatta enligt NRS. 

Svårigheten ligger ofta i att omvandla sin smärtintensitet till en siffra. (van Dijk, Vervoort, 

van Wijck, Kalkman & Schuurmans, 2015). För detta krävs att patienten fått god information 
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om hur den är tänkt att användas. Ett stort antal (91%) av patienterna i denna studie angav att 

de förstod hur VAS/NRS fungerar vilket är förenligt med hur sjuksköterskorna svarade. Av 

sjuksköterskorna svarade de allra flesta (80%) att de trodde att patienten oftast förstod hur 

VAS och NRS fungerar. Det fanns således ingen signifikant skillnad mellan de båda 

grupperna (p=0,072). Att patienterna angav att de förstod hur skattning med hjälp av VAS 

och NRS fungerar kan tyda på att VAS och NRS är någorlunda lättförståeligt, åtminstone för 

patienter utan kognitiv svikt, vilket i sin tur kan vara en anledning till att respondenterna så 

entydigt anser att VAS och NRS fungerar för bedömning av smärta. 

 

Forskning har visat att sjuksköterskor många gånger underskattar patientens skattade smärta. 

En möjlig orsak till detta kan vara att sjuksköterskan inte tycker att patientens skattade smärta 

överensstämmer med den kliniska bilden av patienten (Berntzen et al., 2011). Frågan är då om 

informationen är bristfällig om hur skalan är tänkt att användas, om patienten inte är kognitivt 

kapabel till att använda skalan eller om det faktiskt är så att patienten skattar i enlighet med 

sin smärtintensitet men att det inte ger sig uttryck på ett för sjuksköterskans förväntat vis. 

Enligt Imogene King (Sieloff & King, 1991) sker interaktion vid all kontakt mellan 

människor och innefattar både verbal och icke-verbal kommunikation. Därav sker också en 

tolkning av den information som utbyts. Alla människor tolkar sina intryck men hur man 

tolkar dem skiljer sig mellan människor. Patientens upplevelse av smärta påverkas även av till 

exempel tidigare erfarenheter, socioekonomisk status, utbildning och självuppfattning likaså 

påverkas sjuksköterskans tolkning av patientens smärta av samma faktorer. Genom att 

sjuksköterskan har förståelse för att individer tolkar saker på olika sätt kan sjuksköterskan 

förstå patienten bättre och främja en god smärtbehandling.  

 

2) Anser sjuksköterskor och patienter att kunskapen och informationen om VAS/NRS är 

tillräcklig? 

Huruvida patienterna hade fått muntlig information om VAS och NRS framhöll resultatet att 

det fanns en skillnad i uppfattning mellan grupperna (p=0,001). Av patienterna var det drygt 

en fjärdedel som svarat att de inte fått någon information muntligt medan ingen av 

sjuksköterskorna hade svarat detsamma. På frågan om hur ofta sjuksköterskorna gav 

information om VAS och NRS till en för dem ny patient svarade drygt hälften att de oftast 

informerade patienten och ingen av respondenterna svarade att de aldrig informerade en för 

dem ny patient. Som tidigare nämnts svarade en dryg fjärdedel av patienterna att de aldrig fått 

information muntligt vilket motsäger sjuksköterskornas åsikt i frågan. Som sjuksköterska är 
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det viktigt att ta reda på vilket kunskapsbehov en patient har. Det är även av stor vikt att 

anpassa informationen efter individen. Som patient är det många gånger mycket information 

att ta in på samma gång och information kan därför gå förlorad. Därav kan den behöva 

upprepas eller förtydligas (Tingström, 2009). Vad gäller den skriftliga informationen var dock 

grupperna eniga (p=0,660). Majoriteten i båda grupperna svarade att ingen skriftlig 

information hade givits av sjuksköterskan. Orsaken till varför ingen information givits 

skriftligt kan inte besvaras med hjälp av resultaten från denna studie. Att ingen skriftlig 

information givits till patienterna tycks i detta sammanhang inte haft någon större betydelse 

för förståelsen av hur VAS och NRS fungerar.  

 

Vidare ansåg sjuksköterskorna att de hade tillräcklig kunskap för att kunna informera om 

skattningsskalorna vilket överensstämmer med Wikström och medarbetares (2007) resultat. 

Studien visade på att sjuksköterskorna allt som oftast har teoretiska kunskaper men att de 

däremot inte alltid lyckades använda sig av den. Att som patient omvandla sin smärtintensitet 

till en siffra kan vara svårt och kan enligt  studien av van Dijk och medarbetare (2015) 

påverkas av en ovilja att uttrycka för höga siffror, skillnad i smärta vid rörelse eller i vila, 

eller en vilja att möta förväntningar från personalen. Information om smärtskattningsskalornas 

syfte och hur de är tänkta att användas är därför viktigt. För att kunna förmedla information 

om exempelvis VAS och NRS är en fungerande kommunikation av största vikt. Enligt 

Imogene King (Sieloff & King, 1991) är det väsentligt att ha kunskap om och hur man på rätt 

sätt kan förmedla kunskap vidare. Det är därav betydelsefullt att sjuksköterskan 

uppmärksammar huruvida patienten har förstått det som tänkts förmedlas. Om inte finns det 

risk för att patienten inte förstår hur skattningsinstrumentet ska användas och därav blir 

resultatet av skattningen missvisande. I en svensk studie (Eriksson, Wikström, Årestedt, 

Fridlund & Broström, 2014) angav patienterna att de ansåg att användningen av NRS gjorde 

det lättare att kommunicera sin smärta men att det även satte press på sjukvårdspersonal och 

på klinikens rutiner för att på ett bra sätt förmedla informationen om smärtskattningsverktyget 

och användandet av den. I studien fann man även att det fanns svårigheter med hur 

smärtskattning ska tydas då skattningsskalorna kan tolkas olika beroende på individ. Det är 

därav nödvändigt att personalen är medveten om dessa svårigheter för att kunna föra en dialog 

med patienten kring smärtskattningsinstrumentets funktion och syfte (Eriksson et al, 2014). 

Korrekt information är därför grundläggande faktor för att kunna klargöra missuppfattningar 

om smärta och smärtskattning (Brown, Constance, Bédard, & Purden, 2011). Resultatet i 
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denna studie visar att en majoritet av patienterna förstår hur VAS och NRS fungerar vilket 

torde tyda på att de flesta patienter är välinformerade. 

 

3) Anser sjuksköterskor och patienter att smärtskattning sker i tillräcklig utsträckning? 

Att kontinuerligt smärtskatta patienter med smärta är avgörande för att kunna se förändringar 

i hälsotillstånd och effekter av given behandling. Bland patienterna ansåg en tydlig majoritet 

(83% ) att de fick skatta sin smärta i tillräckligt stor utsträckning medan bara knappt hälften ur 

sjuksköterskegruppen ansåg att de skattade patientens smärta tillräckligt ofta.  

Denna skillnad kan tänkas bestå i att patienter och sjuksköterskor har olika förväntningar och 

kunskap om hur ofta smärtskattning ska ske. Flertalet studier visar på att smärtskattning sker i 

för liten utsträckning och att sjuksköterskorna inte skattar patientens smärta vid de dagliga 

rutinkontrollerna och behandlingarna (Igier et al., 2007; Berntzen et al., 2011; Sloman et al., 

2005). Enligt respondenterna i patientgruppen tycks dock smärtskattningsfrekvensen vara 

god. Att sjuksköterskorna anser att de skattar patientens smärta för sällan kan ändå visa på en 

medvetenhet hos sjuksköterskorna om vikten av smärtskattning. Trots att det är en tydlig 

majoritet av patienterna som anser sig smärtskattas i tillräckligt hög utsträckning är det nära 

en femtedel som anser att smärtskattningen inte sker ofta nog. 

  

 

4) I vilken utsträckning sker smärtskattning? 

Av respondenterna ur patientgruppen svarade 59% att de alltid eller oftast, 22% svarade 

ibland och 19% att de sällan eller aldrig skattades innan given smärtlindring. På motsvarande 

fråga för sjuksköterskorna svarade 83% att de alltid eller oftast, 14% ibland och 3% att de 

sällan eller aldrig skattade patientens smärta innan given smärtlindring. Det har visat sig att 

sjuksköterskor underskattar patienters smärta men även att de sällan utvärderar effekten utav 

given smärtlindring (Sloman et al., 2005; Klopfenstein et al., 2000). Wikström och 

medarbetare (2007) visade i sin studie att en fjärdedel av sjuksköterskorna inte utvärderade 

given smärtlindring. Många gånger innebär det underbehandlade patienter (Gordh, 2012). 

Resultatet i denna studie visade inte på någon signifikant skillnad mellan grupperna vad gäller 

skattning av smärta efter given smärtlindring. Däremot kunde man från resultatet utläsa att en 

femtedel av patienterna inte fått skatta sin smärta efter smärtlindring medan ingen av 

sjuksköterskorna angav att de aldrig utvärderade given smärtbehandling. Att inte skatta 

smärta regelbundet samt efter given smärtlindring bidrar till att vårdpersonal kan vara 

ovetande om given smärtlindring haft effekt eller inte (Wikström et al., 2007). Låg frekvens 
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av smärtskattning kan tänkas bidra till att sjuksköterskor inte får den kunskap om hur smärta 

kan ta sig uttryck hos olika individer, vilket skulle kunna underlätta omvårdnaden.   

 

Vad gäller frågan om huruvida smärtskattningslinjalen hade visats eller inte indikerar 

resultatet på att de allra flesta patienter (72%) inte blivit visad linjalen sedan de kom till 

avdelningen. Av sjuksköterskorna svarade drygt hälften att de inte brukade visa 

smärtskattningslinjalen när de skattade patienters smärta. Resultatet stämmer relativt väl med 

patienternas svar på frågan om hur ofta smärtskattningslinjalen används, där över hälften 

(60%) svarade att de aldrig blivit skattade med hjälp av linjalen. Likt patienterna svarade 

knappt 60% av sjuksköterskorna att de sällan eller aldrig använder skattningslinjalen när de 

skattar patienters smärta. Ingen signifikant skillnad mellan grupperna (p=0,071) kunde därför 

utläsas från resultatet. Att det är fler patienter som inte sett linjalen än som har fått skatta sin 

smärta med hjälp av linjalen kan tyda på en missuppfattning av frågorna i enkäten. Enligt 

Kjeldsen och medarbetare (2015) föredrar patienter att skatta sin smärta med NRS framför 

VAS. Beprövad erfarenhet bland sjuksköterskorna kan därför vara en orsak till att VAS inte 

användes i samma utsträckning som NRS på de studerade avdelningarna och därmed inte 

heller skattningslinjalen. Likaså skulle vanor kunna vara en anledning till att NRS används 

oftare. Av patienterna hade 89% fått skatta sin smärta sedan de kom till vårdavdelningen men 

endast en femtedel hade blivit visad VAS-linjalen.  

 

Enligt resultatet angav patienterna (83%) att de skattas i tillräcklig utsträckning medan hälften 

av sjuksköterskorna angav att smärtskattning sker i för låg utsträckning. Där sjuksköterskor 

ser en brist i frekvensen av smärtskattning tycks patienterna vara nöjda med hur ofta 

skattningen sker. Majoriteten av alla respondenter ur patientgruppen (81%) uppgav att de fått 

skatta sin smärta med hjälp av VAS och/eller NRS. Resultat från studien av Eriksson och 

medarbetare (2014) visade att patienter ansåg att regelbunden smärtskattning gav en känsla av 

trygghet. I samma studie uttryckte även patienterna behovet av regelbunden smärtskattning 

men att antalet skattningar skulle anpassas efter situation samt prioriteras till de som behövde 

det mest. Å andra sidan förespråkas smärtskattning med regelbundna intervaller, enligt 

riktlinjer för smärtbehandling. Detta eftersom patienter som inte tycks ha någon smärta kan 

lida i tysthet (Gordh, 2012).   

 

Metoddiskussion 
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En kvantitativ metod med enkätfrågor valdes då författarna önskade samla in mer 

övergripande data kring smärtskattning. En tvärsnittsstudie valdes då det kräver mindre 

administration än en longitudinell studie. Då förhållandet i och mellan grupperna endast 

mättes vid ett enda tillfälle minskade risken för ett stort bortfall. (Billhult & Gunnarsson, 

2012b).   

En styrka med studien var att andelen respondenter ur respektive grupp var lika till antal 

vilket minskade risken för snedfördelning i resultatet samt att svarsfrekvensen var hög, 87,5% 

för sjuksköterskorna och 90% för patienterna. En förklaring till detta kan vara att författarna 

valde att själva dela ut enkäten. Då författarna själva delade ut enkäten till patienterna fick 

patienterna samma information om studiens syfte och om vad det innebar för patienten att 

delta vilket även det kan ses som en styrka med studien. En svaghet med studien kan däremot 

ha varit att sjuksköterskorna tillfrågades om lämpliga patienter för deltagande i studien vilket 

kan ha riskerat en snedfördelning av respondenter ur patientgruppen. Sjuksköterskans egen 

uppfattning huruvida patienten uppfyllde de kriterier som satts upp för studien kan ha riskerat 

att påverka urvalet. Ytterligare en brist med studien kan ha varit att antalet deltagande var få 

vilket även innebar att resultatet inte kunde generaliseras. Ännu en svaghet var att VAS och 

NRS lades samman i enkätfrågorna. Detta eftersom patienterna eventuellt kan ha fått skatta 

sin smärta enligt VAS men inte NRS och vice versa. Med andra ord var det oklart definierat i 

enkätfrågorna. För att en jämförelse mellan de olika undersökningsgrupperna skulle vara 

möjlig valde också författarna att lägga samman svarsalternativen i två av enkätfrågorna. 

Enkätfrågorna var utformade till att besvara samma syfte men med skilda svarsalternativ. De 

svarsalternativ som alla indikerade ett ja lades ihop och de svarsalternativ som indikerade ett 

nej lades samman. Svarsalternativen lades inte ihop inför den deskriptiva analysen. Att 

patienterna ombads delta i studien under sjukhusvistelsen kan ha gjort att resultatet blev ett 

annat än om respondenterna fått enkäten hemskickad via post. Trots att enkäten var anonym 

kan det inte uteslutas att svaren är falskt positiva då de befinner sig i en beroendeställning i 

och med sin sjukhusvistelse. 

Enkätstudiens validitet prövades genom att enkätfrågorna testades och ändringar gjordes 

utifrån de kommentarer som gavs av testpersonerna innan enkäterna delades ut till 

respondenterna. Det går dock inte att förvänta sig samma validitet för denna studies enkät så 

som för redan utprövade enkäter. Detta då enkäten i denna studie utformades av författarna 

själva samt att den inte testats i samma utsträckning som sedan innan vedertagna enkäter. 

Eftersom enkäten är egenkonstruerad föreligger även risk för att frågorna inte 
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överensstämmer med det som önskas studeras (Billhult & Gunnarsson, 2012a). Som nämnts 

innan testades dock enkäten innan den gavs ut till respondenterna men trots detta finns alltid 

en risk för bias och att frågorna inte besvarat syftet.  

Den metod som valdes för att besvara syfte och frågeställningar anses vara den rätta för detta 

sammanhang. En kvantitativ metod med enkätfrågor fungerade väl för att få svar på det 

författarna önskade undersöka. Detta eftersom ingen djupare kunskap var önskvärd utan 

istället önskades en överblick över vad patienter och sjuksköterskor ansåg i frågan. Studiens 

reliabilitet är god då en ny mätning förväntas ge ett utfall nära det ursprungliga förutsatt att 

det utföres under samma tidsperiod. Även om annan forskare skulle upprepa undersökningen 

förväntas resultatet bli liknande. Då antalet respondenter som deltog var få kan resultaten 

därav inte generaliseras. Urvalet var inte heller ett slumpmässigt urval och därav inte heller 

representativt för hela befolkningen (Billhult & Gunnarsson, 2012c). 

Forskningsetiska överväganden 

Innan studien påbörjades inhämtades godkännande från både verksamhetschef samt 

respektive avdelningschef för valda avdelningar. Enkäten kodades för att deltagarna skulle 

kunna förbli anonyma. Likaså utformades metoden så att varken deltagare eller avdelningar 

kunde spåras. Det ingick inte heller några känsliga frågor i enkäten och borde därför inte 

heller vara en anledning till att inte kunna uppge på vilket sjukhus studien genomfördes.  Att 

författarna valt att ange på vilket sjukhus studien genomförts grundade sig i möjligheten att 

kunna sammankoppla denna studies resultat med de riktlinjer för smärtbehandling som är 

satta för sjukhuset. Vid forskning är det av största vikt att skydda den enskilda individen. 

Utifrån genomförd metod anser författarna att detta har uppnåtts.  

Kliniska implikationer   

Utifrån studiens huvudresultat kan påvisas att användningen av VAS-linjal sker i liten 

utsträckning. Linjalen är ett hjälpmedel för att underlätta smärtskattning och resultatet skulle 

därmed kunna indikera behov av ytterligare användning. En orsak kan vara att VAS-skattning 

används i mycket liten grad till förmån för NRS-skattning. Studiens resultat visar även på att 

patienterna och sjuksköterskorna skilde sig åt i uppfattning gällande i vilken utsträckning 

information gavs muntligen. Det kan vara värt att ha i åtanke som sjuksköterska då en 

grundläggande faktor för att smärtskattning ska vara möjlig är att patienter ges möjlighet att 

tillvarata den kunskap som krävs för att genomföra skattning. En fungerande smärtskattning 
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fungerar som bas för en adekvat smärtlindring. Att kontinuerligt skatta patienters smärta både 

innan och efter given smärtlindring bidrar till en bättre individanpassad smärtlindring. 

Resultaten pekar dock på att frekvensen av smärtskattning efter given smärtlindring är låg. . 

Studiens resultat skulle därav kunna leda till bättre rutiner vad gäller smärtskattning.  Det 

skulle i sin tur även kunna gynna patienterna genom att god smärtbehandling uppnås vilket 

minskar risken för komplikationer samt är betydelsefullt för patientens upplevelse av en hög 

vårdkvalitet. Detta är dock en liten studie som undersökt två avdelningar med 71 

respondenter. Resultaten kan trots det användas för att ge en inblick i vikten av 

smärtskattning.    

Framtida forskning 

Det har gjorts flertalet studier inom ämnet smärtskattning utifrån olika infallsvinklar. Det i sig 

utesluter inte att fler studier kan komma att behövas. Smärta är ett utbrett problem i samhället 

med stort lidande och höga kostnader. Samtidigt är smärta komplext och smärtskattning är ett 

viktigt verktyg för att kunna erbjuda individanpassad smärtbehandling. För att detta ska 

fungera krävs också att smärtskattning genomförs kontinuerligt, att personal är utbildad inom 

modern smärtbehandling samt att patienter är upplysta om VAS och NRS funktion och syfte.  

Slutsats 

Patienter och sjuksköterskor anser att VAS och NRS är ett bra sätt att skatta och förmedla 

smärta samt att förståelsen för dessa skattningsverktyg är god. Ur resultatet från studien kan 

däremot utläsas att det finns brister i hur ofta smärtskattning sker både vad gäller inför och 

efter given smärtlindring. Regelbunden smärtskattning är en förutsättning för att uppnå god 

smärtbehandling och det är därför av största vikt att smärtskattning fungerar bra på 

vårdavdelningar. Detta då smärta kan förlänga vårdtiden och öka risken för komplikationer.   

 

REFERENSER 

Arlebrink, J. (2006). Grundläggande vårdetik: teori och praktik. (2. rev. uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 



23 
 

                                                                                                                                              

Berntzen, H., Danielsen, A. & Almås, H. (2011). Klinisk omvårdnad. 1. Grønseth, R. (red.) 

Omvårdnad vid smärta. (2. rev. uppl.) Stockholm: Liber 

Billhult, A. & Gunnarsson, R. (2012a). Enkäter. I M. Henricson (Red.). Vetenskaplig teori 

och metod: från idé till examination inom omvårdnad (ss. 139-150). (1. uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

Billhult, A. & Gunnarsson, R. (2012b). Kvantitativ studiedesign och stickprov. I M. 

Henricson (Red.). Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad 

(ss. 115-128). (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Billhult, A. & Gunnarsson, R. (2012c). Mätinstument och diagnostiska test. I M. Henricson 

(Red.). Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad (ss. 151-

162). (1. Uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Dy, Sydney (2009). Pain mesaurement. R J. Moore. (Red.). Biobehavioral Approaches to 

Pain. (pp. 321-336). [Elektronisk resurs]. New York, NY: Springer-Verlag New York. 

 

Ekman, M., Jönhagen, S., Hunsche, E. & Jönsson, J. (2005).  Burden of illness of chronic low 

back pain in Sweden a cross-sectional, retrospective study in primary care setting. Spine, 

30, 1777–1785. 

 

Eriksson, K., Wikström, L., Årestedt, K., Fridlund, B. & Broström, A. (2014). Numeric rating 

scale: patients' perceptions of its use in postoperative pain assessments. Applied Nursing 

Research, 27 (1), 41–46. doi: 10.1016/j.apnr.2013.10.006 

 

 

Francis, L & Fitzpatrick, J. (2013). Postoperative pain: Nurses´ Knowledge and Patients´ 

Experiences. Pain Management Nursing, 14, 351-357. doi:10.1016/j.pmn.2012.05.002 

 

Gordh, T. (2012). Smärtbehandling - Kvalitetsmål. Akademiska sjukhuset Uppsala. Hämtad 

10 oktober, 2015, från  

http://www.akademiska.se/Global/Neuro/Sm%C3%A4rtcentrum/Dokument/Sm%C3%A4rtbe

handling%20kvalitetsm%C3%A5l.pdf 

 

http://dx.doi.org.ezproxy.its.uu.se/10.1016/j.pmn.2012.05.002


24 
 

Gustavsson, A., Bjorkman, J., Ljungcrantz, C., Rhodin, A., Rivano-Fischer, M., Sjolund, K.-

F. & Mannheimer, C. (2011). Socio-economic burden of patients with a diagnosis related to 

chronic pain – Register data of 840,000 Swedish patients. European Journal of Pain, 16, 289–

299. doi:10.1016/j.ejpain.2011.07.006 

 

Iger, V., Mullet, E. & Sorum, P. (2007). How nursing personnel judge patients´pain. 

European Journal of Pain, 11, 542-550. doi: 10.1016/j.ejpain.2006.07.003 

Klopfenstein, C., Herrmann, F., Mamie, C., Van Gessel, E. & Forster, A. (2000). Pain 

intensity and pain relief after surgery. A comparison between patients´ reported assessment 

and nurses´ and physicans´ observations. Acta Anaesthesiol Scand, 44, 58-62. ISSN: 0001-

5172 

Kirkevold, M., Brodtkorb, K. & Hylen Ranhoff, A. (Red.) (2010). Geriatrisk omvårdnad: god 

omsorg och vård till den äldre. Stockholm: Liber. 

 

Kjeldsen, H.-B., Wirenfeldt Klausen, T. & Rosenberg, J. (in press). Preferred presentation of 

the visual analog scale for measurement of postoperative pain. Pain Practice, doi: 

10.1111/papr.12344 

 

Molin, B., Lunrd, I. & Lundeberg, S. (2010). Smärtanalys och smärtskattning. C. Norrbrink & 

T. Lundeberg (Red.). Om smärta: ett fysiologiskt perspektiv. (1. uppl., ss. 87-94) Lund: 

Studentlitteratur. 

Robinson, R L.  & Vetter, T R. (2009). Healthcare economic evaluation of chronic pain: 

measuring the economic, social and personal impact of chronic pain and its management. R J. 

Moore. (Red.). Biobehavioral Approaches to Pain. (pp. 219-258). [Elektronisk resurs]. New 

York, NY: Springer-Verlag New York. 

Styrborn, K. (2003).Kronisk smärta. Evidensbaserad äldrevård – En inventering av det 

vetenskapliga underlaget. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. Hämtad 29 

maj, 2015, från 

http://www.sbu.se/upload/Publikationer/Content0/2/aldrevard_2003/kronisksmarta.pdf  

http://www.sbu.se/upload/Publikationer/Content0/2/aldrevard_2003/kronisksmarta.pdf


25 
 

SFS 1998:204. Personuppgiftslagen. Stockholm: Justitiedepartementet. Hämtad 28 maj, 2015, 

från http://www.notisum.se/Pub/Doc.aspx?url=/rnp/sls/lag/19980204.htm 

SFS 2003:460. Lag om etikprövning av forskning som avser människor.Stockholm: 

Utbildningsdepartementet. Hämtad 28 maj, 2015, från 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20030460.htm 

Sieloff, C.L. & King, I.M. (1991). Imogene King: a conceptual framework for nursing. 

Newbury Park, Calif.: Sage. 

Sloman, R., Rosen, G., Rom, M. & Shir,Y. (2005). Nurses´ assessment of pain in surgical 

patients. Journal of Advanced Nursing, 52(2), 125-132. 

Tingström, P. (2009). Information och utbildning. A, Edberg. & H, Wijk. (Red.).  

Omvårdnadens grunder. Hälsa och ohälsa. (1. uppl. ss.65-94). Lund: Studentlitteratur. 

Trost, J. & Hultåker, O. (2007). Enkätboken. (3., [rev. och utök.] uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

van Dijk, J., Vervoort, S., van Wijck, A., Kalkman, C. & Schuurmans, M. (2015). 

Postoperative patients’ perspectives on rating pain: A qualitative study. International Journal 

of  Nursing Pain, 53, 260-269. doi: 10.1016/j.ijnurstu.2015.08.007. 

 

Wikström Ene, K., Nordberg, G., Bergh, I., Gaston Johansson, F. & Sjöström, B. (2007). 

Postoperative pain management – the influence of surgical ward nurses. Journal of Clinical 

Nursing, 17, 2042-2050. doi: 10.1111/j.1365-2702.2008.02278.x 

 

Yildirim, M., Çizmeciyan, E.-S., Kaya,G., Başaran, Z., Karaman, F.-S. & Dursun, S. (2015). 

Perceptions of pain levels among orthopedic surgery patients, their relatives, and nurses. Agri 

Pain, 27(3), 132–138. doi: 10.5505/agri.2015.50103 

 

Bilaga 1.  

Patientenkät  
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2. Har du fått skatta din smärta sedan du kom till vårdavdelningen? 

Ja □    Nej □ 

3. Har du fått skatta din smärta enligt VAS/NRS?  

Ja □      Nej □  

4. Om ja på fråga 3: Tycker du att du förstår hur VAS/NRS fungerar? 

Ja □     Nej □  

5. 5a. Gavs information om VAS/NRS muntligt? 

 Ja□     Nej □  

5b. Gavs information om VAS/NRS skriftligt?  

Ja □     Nej □  

6. Har personalen visat dig smärtskattningslinjalen när du ska skatta din smärta? 

Ja □     Nej □  

7. Hur ofta används smärtskattningslinjalen?  

Varje gång □  Någon enstaka gång □  Aldrig □  Vet ej □  

8. Anser du att din smärta skattas tillräckligt ofta? 

Ja □   Nej □  

9. Hur ofta får du skatta din smärta innan smärtlindring?  

Alltid □  Oftast □  Ibland □  Sällan □  Aldrig □  

10. Hur ofta får du skatta din smärta efter smärtlindring?  

Alltid □  Oftast □  Ibland □  Sällan □  Aldrig □ 

11. Anser du att VAS/NRS fungerar bra för att förmedla din smärta till personalen? 

Mycket bra □  Bra □  Ganska bra □  Dåligt □  Mycket dåligt □  

Tack för din medverkan! 

Erik Huiskamp & Sara Elfström Martinsson 

 

 

 

 

Sjuksköterskeenkät 

      1.  Hur länge har du varit verksam inom sjuksköterskeyrket? ___________                                  
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2.  Hur ofta informerar du en för dig ny patient om smärtskattning innan du ber 

patienten skatta sin smärta (även om patienten legat inne en längre tid)?  

      Alltid □  Oftast □  Ibland □  Sällan □  Aldrig □  

      3a) Informerar du om VAS/NRS muntligt?  

Ja □    Nej □ 

      3b) Informerar du om VAS/NRS skriftligt? 

 Ja □    Nej □  

4.  Anser du att du har tillräcklig kunskap om hur patienter bör informeras om                                                   

smärtskattning?   

Instämmer helt □  Instämmer i stort □  Instämmer till viss del □  Instämmer inte alls □  

5.  Hur ofta tycker du att patienter förstår hur VAS/NRS fungerar? 

 Alltid □  Oftast □  Ibland □  Aldrig □ 

6.  Använder du VAS/NRS-linjalen när du skattar patienters smärta? 

 Ja □    Nej □   

7.  Om ja: Hur ofta använder du VAS/NRS-linjalen när du smärtskattar?  

Alltid □  Oftast □  Ibland □  Sällan □  Aldrig □ 

8.  Anser du att du skattar patientens smärta tillräckligt ofta?  

Ja □    Nej □ 

9.  Hur ofta smärtskattar du patienten innan given smärtbehandling?  

Alltid □  Oftast □  Ibland □  Sällan □  Aldrig □ 

10. Hur ofta smärtskattar du patienten efter given smärtbehandling?  

Alltid □  Oftast □  Ibland □  Sällan □  Aldrig □  

11. Anser du att VAS/NRS fungerar bra vid smärtskattning av patienter?               

Mycket bra □  Bra □  Ganska bra □  Dåligt □  Mycket dåligt □ 

Tack för din medverkan! 

Erik Huiskamp & Sara Elfström Martinsson 

Bilaga 2.  
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Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap                                                                                       
Enheten för vårdvetenskap 

 

Härmed tillfrågas Du om deltagande i en studie gällande smärtskattning 

under din vårdtid. 

 

Hej. 

 

Vi är två sjuksköterskestuderande vid Uppsala Universitet som skriver en kandidatuppsats 

inom ämnet vårdvetenskap med inriktning på smärtskattning. 

Smärta är en personlig upplevelse som ej går att jämföra mellan olika individer. För att 

patienten ska kunna få så bra vård som möjligt är en viktigt del att skatta smärta. Det är 

betydelsefullt för att kunna erbjuda fullgod och individanpassad smärtlindring. För att 

smärtskatta patienter används vanligtvis två smärtskattningsskalor kallade VAS och NRS. 

VAS är en visuell analog skala där man vanligtvis använder en plaststicka med en linje där 

ändpunkterna motsvarar ingen smärta alls och värsta tänkbara smärta.  NRS är en numerisk 

skattningsskala där patienten ombeds ranka sin smärtintensitet från nummer 0 till 10 där 0 

motsvarar ingen smärta alls och 10 motsvarar värsta tänkbara smärta. 

Vi vill med den här studien ta reda på om patienter med smärta samt sjuksköterskor anser att 

smärtskattning med hjälp av VAS och NRS fungerar vid bedömning av patientens smärta. Vi 

vill också undersöka om smärtskattning sker i tillräcklig utsträckning. Därför kommer en 

likvärdig enkät att delas ut till sjuksköterskorna på avdelningen för att se om skillnad 

föreligger. 

 

Vad innebär detta för dig som deltar? 

Deltagande i studien är helt frivilligt och anonymt. Du kan när som helst välja att avbryta. 

Koden på enkäten är ej personlig utan är till för att identifiera vilken avdelning enkäten 

kommer ifrån.                                                                                                                             

Resultatet från enkäterna kommer att sammanställas och vara en del i vår kandidatuppsats.  

 

Tack för din medverkan. 

Vid eventuella frågor är du varmt välkommen att kontakta någon av nedanstående:                                                   

Erik Huiskamp.  Tfn: 073 670 25 43  E-post: hus3r.86@gmail.com                                             

Sara E. Martinsson. Tfn: 070 449 56 93  E-post: sara.emartinsson@gmail.com                         

David Stenlund. E-post: david.stenlund@pubcare.uu.se 

 

 

mailto:hus3r.86@gmail.com
mailto:sara.emartinsson@gmail.com
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Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap                                                                                       
Enheten för vårdvetenskap 

 

Härmed tillfrågas Du om deltagande i en studie gällande smärtskattning. 

 

Hej. 

 

Vi är två sjuksköterskestuderande vid Uppsala Universitet som skriver en kandidatuppsats 

inom ämnet vårdvetenskap med inriktning på smärtskattning. 

Smärta är en personlig upplevelse som ej går att jämföra mellan olika individer. För att 

patienten ska kunna få så bra vård som möjligt är en viktigt del att skatta smärta. Det är 

betydelsefullt för att kunna erbjuda fullgod och individanpassad smärtlindring. För att 

smärtskatta patienter används vanligtvis två smärtskattningsskalor kallade VAS och NRS. 

VAS är en visuell analog skala där man vanligtvis använder en plaststicka med en linje där 

ändpunkterna motsvarar ingen smärta alls och värsta tänkbara smärta.  NRS är en numerisk 

skattningsskala där patienten ombeds ranka sin smärtintensitet från nummer 0 till 10 där 0 

motsvarar ingen smärta alls och 10 motsvarar värsta tänkbara smärta. 

Vi vill med den här studien ta reda på om patienter med smärta samt sjuksköterskor anser att 

smärtskattning med hjälp av VAS och NRS fungerar vid bedömning av patientens smärta. Vi 

vill också undersöka om smärtskattning sker i tillräcklig utsträckning. Därför kommer en 

likvärdig enkät att delas ut till patienterna på avdelningen för att se om skillnad föreligger. 

 

Vad innebär detta för dig som deltar? 

Deltagande i studien är helt frivilligt och anonymt. Du kan när som helst välja att avbryta. 

Koden på enkäten är ej personlig utan är till för att identifiera vilken avdelning enkäten 

kommer ifrån.                                                                                                                             

Resultatet från enkäterna kommer att sammanställas och vara en del i vår kandidatuppsats.  

 

Tack för din medverkan. 

Vid eventuella frågor är du varmt välkommen att kontakta någon av nedanstående:                                                   

Erik Huiskamp.  Tfn: 073 670 25 43  E-post: hus3r.86@gmail.com                                             

Sara E. Martinsson. Tfn: 070 449 56 93  E-post: sara.emartinsson@gmail.com                         

David Stenlund. E-post: david.stenlund@pubcare.uu.se  
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Bilaga 3. 

 


