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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Patienter med svår smärtproblematik utsätts för ett stort lidande och risken för 

psykiska- och fysiska komplikationer ökar. För att behandla dessa patienter på bästa sätt krävs 

adekvat smärtbehandling. För att kunna följa upp och utvärdera både smärtan och 

smärtbehandlingen är det viktigt med en god smärtdokumentation. 

 

Syfte: Att studera smärtdokumentationen hos tidigare inneliggande patienter med 

smärtproblematik som under denna tid blivit konsulterade av Smärtcentrum på Akademiska 

sjukhuset, samt jämföra dokumentationen mellan de avdelningar som studerats. 

 

Metod: Studiens forskningsdesign är en kvantitativ retrospektiv empirisk studie där journaler 

för patienter vars vård Smärtcentrum har varit delaktiga i under 2015 utgjorde datan för 

studien. Det var 30 ortopedjournaler och 28 onkologjournaler som granskades.  

 

Resultat: Resultatet visade att patienterna fick sin smärta dokumenterad två gånger eller färre 

under en period på tretton dagar. Smärtskattning dokumenterades mest frekvent.  Något 

signifikant samband mellan längden på patienternas vårdtid och frekvens i 

smärtdokumentation kunde inte konstateras. Det fanns en skillnad i frekvensen av 

smärtdokumentationen mellan onkologavdelningarna och ortopedavdelningarna. 

 

Slutsats: Frekvensen av smärtdokumentationen på de granskade avdelningarna visade sig 

vara undermålig och följer därmed inte de riktlinjer som finns. Detta försvårar arbetet för både 

konsultverksamheten samt personal på berörda avdelningar att få en helhetsbild kring 

patienternas smärtproblematik.  Risken ökar för både komplikationer och lidande hos 

patienterna. Ytterligare forskning krävs för att undersöka vad anledningen till den bristande 

dokumentationen är. 

 

Nyckelord: smärta, smärtskattning, dokumentation, omvårdnadsjournal, Resultat- och 

processvärdering (Hälso- och sjukvård) 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Background: Patients with severe pain are subjected to great suffering and the risk of 

psychological- and physical complications increases. To treat these patients optimally it 

requires adequate pain management. In order to monitor and evaluate both the pain and the 

pain treatment it is important with pain documentation. 

     

Objective: To study the documentation of pain on previously hospitalized patients with pain 

problems who during that time were consulted by the Pain Centre at Akademiska hospital, as 

well as compare the documentation between the included wards.  

 

Method: The design is a quantitative retrospective empirical study of medical records of 

patients consulted by Pain Centre at Akademiska hospital during 2015. The final sample 

consisted of 30 records from the orthopedic clinic and 28 from oncology clinic.  

 

Results: The results showed that the hospitalized patients had their pain documented less than 

twice during a period of thirteen days. Pain Measurment was documented most frequently. No 

significant correlation between the length of care and frequency of pain documentation could 

be found. There was a difference in the frequency of pain documentation between the 

included wards. 

 

Conclusion: The frequency of pain documentation for the consulted patients in the included 

wards at Akademiska hospital proved to be deficient and does not follow the guidelines. This 

complicates the work of the health care staff, and the monitoring and evaluation of the 

treatment. This also increases the risk of complications and suffering of the patients. Further 

research is required to investigate the reason of the lack of documentation.  

 

Keywords: Pain, Pain Measurment, Documentation, Nursing Records, Process Assessment 

(Health Care)       
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BAKGRUND 

Smärta 

Smärta är inte bara en sensorisk obehaglig upplevelse utan kan också vara en starkt 

känslomässig påfrestning för en patient och kan leda till allvarliga sekundära komplikationer 

respiratoriskt, cirkulatoriskt samt metaboliskt (Werner, 2012). Smärta kan även betraktas som 

en tillgång för vår överlevnad då det ger en signal om att något är fel (Ryd, 2012).  

 

Smärtfysiologi 

För att förstå hur smärta uppkommer och hur den ska behandlas så är det viktigt att förstå vad 

som sker i kroppen rent fysiologiskt vid smärtan. Det finns fyra kategorier som smärta kan 

delas upp i. Den första är nociceptiv som är orsakad av vävnadsskada och som också är den 

vanligaste typen av smärta. Neuropatisk smärta ingår också i dessa kategorier och uppkommer 

på grund av sjukdom eller skada perifiert eller centralt i det somatosensoriska nervsystemet. 

Psykogen smärta innefattas också i dessa fyra kategorier och kan innebära att en primär 

psykiatrisk sjukdom kan vara den bakomliggande orsaken. Idiopatisk smärta är den sista 

kategorin och här är den utlösande mekanismen okänd. Smärta kan alltså uppstå av olika 

mekanismer men den vanligaste är vävnadsskada, och denna typ kallas nociceptiv smärta. När 

vävnadsskada uppstår frisätts ett flertal olika substanser från inflammatoriska eller skadade 

celler. Dessa sätter sig på receptorer som sitter på nociceptorerna, vilket är nervtrådar och 

nervfibrer i huden och i många organ, och detta leder till att retningströskeln i nociceptorerna 

sänks, vilket innebär att vi blir känsligare för ytterligare stimulering. Smärtimpulsen förs 

därefter vidare till ryggmärgen där den kopplas om så att impulsen kan föras fram till hjärnan. 

När nervimpulsen nått hjärnan upplever vi var smärtan sitter, hur den känns och även de 

affektiva konsekvenserna av smärta såsom rädsla och ångest (Karlsten, 2014). 

 

Akut smärta och ortopediska smärttillstånd 

Smärta av det akuta slaget förekommer vid vävnadsskada, till exempel vid trauma, operativa 

ingrepp och tumörsjukdom. Den här sortens smärta försvinner när vävnadsskadan läkt och 

kallas därför temporär (Werner, 2012). Akut smärta är oftast något som kan vägleda 

sjukvårdspersonalen till vad det underliggande sjukdomstillståndet är och ger samtidigt ett 

slags skydd till patienten då den bidrar till en extra försiktighet för att undvika ytterligare 

smärta, vilket i sin tur leder till att tillståndet kan läka ut (Ryd, 2012). Akut smärta kan övergå 

till långvarig smärta (Werner, 2012). Ortopediska akuta smärttillstånd såsom ont i 
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extremiteterna orsakas ofta av primärskada, till exempel en fraktur. Smärta i rörelseapparaten 

brukar delas in i olika grader där den lindrigaste graden är ömhet som kan uppstå vid slag mot 

mjukdelar. Andra graden av smärta är belastningssmärta som exempelvis kan uppstå vid en 

muskelruptur, ofta kan den här sortens smärta försvinna eller lindras när den skadade 

kroppsdelen hålls stilla. Vilovärk är den värsta graden av smärta och kan uppstå vid 

exempelvis diskbråck, denna grad av smärta går inte att påverka med minskad belastning utan 

är ständigt närvarande och går ofta över efter en tids vila (Ryd, 2012).  

 

Långvarig smärta 

Smärta är per definition långvarig när den primära orsaken till smärtan inte avstannat på 

förväntat vis och varar mer än tre månader. Huvudvärk, diskbråck och artros är exempel på 

detta tillstånd (Werner, 2012). Smärtan kan komma attackvis hos vissa patienter medan den 

hos andra är konstant förekommande. Det är en komplex utveckling av akut till långvarig 

smärta, som ser olika ut från individ till individ. Det finns flera faktorer som spelar in i 

utvecklandet av långvarig smärta. Några av dessa är yrke, etnicitet och utbildning. Det finns 

även smärtrelaterade faktorer som kan vara av betydelse, till exempel om det är lång 

varaktighet på smärtan, hög smärtintensitet och stor anatomisk utbredning av smärtan 

(Andersson, 2012). En studie av Rocket, Simpson, Crossley & Blowey (2013) som 

inkluderade inneliggande patienter på medicin- och operationsavdelningar visade att över 50 

% av dessa patienter upplevde kronisk smärta.  

 

Cancerrelaterad smärta  

Vid cancer är det oftast smärta som får många patienter att söka vård. Vid en obotlig cancer 

har cirka 90 procent av patienterna svår smärta under sista året i livet. En välfungerande 

smärtlindring är viktigt för att dessa patienter ska få ett värdefullt liv. Patienter som drabbats 

av cancer får oftast utstå ett stort lidande, det kan bero på fysiska, psykiska men även 

existentiella orsaker. Alla dessa kan yttra sig som smärta (Augustini, 2014). I en studie av 

Larsson (2007) beskriver patienter sin cancersmärta som fruktansvärd och något som gör att 

de ständigt påminns om sin sjukdom samt ovisshet kring sin framtid. I studien framgår även 

att många patienter både försöker dölja sin smärta för att skydda både sig själv och 

närstående, samt att uppmärksamma smärtan men då för att få bekräftelse och adekvat 

smärtlindring. Har en patient mycket ångest och oro kan det göra att smärtan ökar, det är 

därför väldigt viktigt att se till hela människan. För att sätta in en god smärtbehandling krävs 

det att hänsyn tas till flera olika aspekter. Förväntas patienten leva en längre tid med sin 
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sjukdom är det väldigt viktigt att uppmärksamma biverkningarna vissa läkemedel för med sig, 

allt för att ge patienten ett så värdigt liv som möjligt (Augustini, 2014). Stress, oro och ångest 

är symtom som kan bero på otillräcklig smärtlindring, därför är det väldigt viktigt att följa upp 

smärtbehandlingen för att se om några förändringar behöver göras. Cancerpatienter kan 

drabbas av både akut och långvarig smärta (Werner, 2012) 

 

Smärtbehandling 

Det viktigaste målet med smärtbehandling är att minska lidandet för patienten. Har en patient 

fått en väl fungerande behandling mot sin smärta minskar risken för att drabbas av 

smärtrelaterade komplikationer (Werner, 2012). I Rockett och medarbetares (2013) studie 

hade över hälften av alla patienter som ingick i studien otillräcklig eller ingen behandling alls 

för sin smärta, trots att den var uttalad.  Det finns en så kallad WHO-trappa man kan använda 

sig av när det kommer till smärtbehandling och den används mycket inom cancerrelaterad 

smärtbehandling. Det första steget på trappan innefattar lindrig smärta och här används 

paracetamol och NSAID, vilket är non steroid inflammatory drugs, som behandling. 

Behandling av cancersmärta, akut- och långvarig smärta har Paracetamol som 

behandlingsbas. Vid måttlig smärta går man över till svaga opioider kombinerat med 

paracetamol eller NSAID. Sista steget på trappan står för svår smärta och behandlas med 

starka opioider, till exempel morfin. Även det kombinerat med paracetamol eller NSAID 

(Rhodin, 2014). Viktigt att tillägga är att smärta inte bara behandlas med läkemedel. 

Akupunktur, kognitiv beteendeterapi (KBT), transkutan elektrisk nervstimulering (TENS) och 

fysisk aktivitet har också en viktig del i behandlingen av smärta och används mycket inom 

cancervården (Augustini, 2014).  

 

Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård [SFAI] (2010) har utgett råd när det gäller 

exempelvis postoperativ smärtbehandling som både Akademiska sjukhusets (2012) egna 

riktlinjer kring smärtbehandling samt vårdhandbokens råd inom området smärta baseras på. 

Dessa råd innefattar att en patient med akut eller postoperativ smärta ska utvärderas minst var 

fjärde timme. Akademiska sjukhuset (2012) har alltså specifikt utformade riktlinjer kring 

kvalitetsmål när det gäller smärtbehandling. Där framhävs det bland annat att den faktor som 

är av störst betydelse för en patients uppfattning av vårdkvalitet är just god smärtbehandling. 

För att kunna ge en patient adekvat smärtbehandling behövs en tydlig förståelse av en patients 

smärta (Jabusch, Lewthwait, Mandzuk, Schnell-Hoehn & Wheeler, 2015). I en studie av 

Gaardsrud, Leegaard, Rustøen & Wahl (2009) framgår det att sjuksköterskan borde ha en 
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tydligare roll i smärtbehandlingen och att behandlingen inte bara bör handla om 

administrering av läkemedel. Patienterna upplevde att det var av stor vikt att sjuksköterskorna 

hade tid att lyssna och bry sig om deras smärtproblem då det kunde minska smärtan. Det 

framgick även att patienterna ansåg att sjuksköterskorna inte delade med sig av sin kunskap 

kring smärta och det var något alla patienter önskade skulle förbättras. Dessutom ansåg 

patienterna att det var viktigt att sjuksköterskorna kunde känna igen individernas tecken på 

smärta utan att patienterna själva behövde säga det. Får en patient med svåra smärtor 

otillräcklig smärtlindring blir kroppen stressad och det är påfrestande för hjärtat, lungor, 

ämnesomsättning och cirkulation och kan i sin tur leda till olika komplikationer som till 

exempel infektioner, trombos och ileus (Werner 2012). Det är viktigt att som vårdpersonal 

även ha kunskap om och vara uppmärksam på läkemedels eventuella biverkningar. En studie 

av Lewis, Corley, Lake, Brockopp & Moe (2015) visade att det fanns brister i kunskapen hos 

vårdpersonal kring just biverkningar av smärtläkemedel.    

 

Smärtskattning  

Det finns olika skattningsskalor tillgängliga för att kunna smärtskatta en patient. De vanligaste 

smärtskattningsskalorna som används kliniskt är visuell analog skala, även kallad VAS samt 

numerisk skala, även kallad NRS. Vid VAS markerar patienten sin smärtnivå enligt en linje 

som är decimeterlång där början av vänster sida innebär ingen smärta och slutet av höger sida 

innebär värsta tänkbara smärta. Vid NRS anger patienten en siffra mellan noll och tio där noll 

är ingen smärta, noll till tre innebär lindrig smärta med minimal påverkan på dagliga 

aktiviteter, fyra till sex innebär måttlig smärta och sju till tio innebär svår smärta och då med 

stor påverkan på dagliga aktiviteter. Viktigt är också att vid dessa metoder även tillfråga 

patienten inte bara hur denne skattar smärtan i detta nu utan även då smärtan uppfattas som 

värst och som minst för att få en övergripande bild (Karlsten, 2014).  

 

I en svensk studie av Djärv, Göransson, Heilborn, Selberg & Scheele (2015) studerades på en 

akutsjukvårdsavdelning vilken av skalorna VAS och NRS som var bäst att använda. 

Resultatet visade att patienterna ansåg att NRS var att föredra dels för att de ansåg att den var 

enklare att använda men även för att de kände NRS bättre beskrev deras smärta. Det finns 

även smärtskattningsinstrument och skalor utformade och bättre lämpade vid smärtskattning 

av barn, patienter under intensivvård och patienter med olika kognitiva nedsättningar, dessa 

kan inrikta sig mer på exempelvis ansikts-och fysiska uttryck, fysiologiska parametrar och 
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beteende (Vårdhandboken, 2014). Frekvent smärtskattning är ett bra hjälpmedel för att i ett 

tidigt skede fånga upp en patients smärta innan den blir för intensiv (Samuels & Bliss, 2012).  

 

Utvärdering och dokumentation 

Patientdatalagen (SFS, 2008: 355) markerar vikten av att legitimerad sjukvårdspersonal måste 

föra journal för att bidra till en god och säker vård för patienten. Att skatta samt dokumentera 

en patients smärta är därför ett viktigt omvårdnadsarbete som är nödvändigt för att kunna 

utvärdera behandling och ge patienten individanpassad vård (Song, Eaton, Gordon, Hougle & 

Doorenbos, 2015). Enligt VIPS- modellen Välbefinnande- Integritet- Prevention- Säkerhet, 

som är utformad utifrån både erfarenheter kliniskt och praktiskt samt empiriskt och är den 

modell som dagens omvårdnadsdokumentation baseras på. Dokumentationen kring smärta bör 

innehålla bland annat lokalisation, mönster, karaktär och intensitet och någon form av 

smärtskattning enligt skala. Även hur patienter själv uttrycker sig kring smärtan, beteenden 

orsakat av smärtan såsom exempelvis gråt samt om det finns lindrande eller utlösande faktorer 

(Ehnfors, Ehrenberg & Thorell-Ekstrand, 2012).  

 

Att kontinuerligt utvärdera och dokumentera en patients smärta är en mycket väsentlig del i 

arbetet för att identifiera hur svår smärtan är, hitta underliggande orsaker, samt för att hitta en 

bra behandling (Song et al., 2015). Trots detta finns det studier som visat på att 

dokumentation kring patienters smärta är bristfällig eller helt uteblivit. Bland annat styrks 

detta i Rockett och medarbetares (2013) studie som visade att hur patienterna skattade och 

beskrev sin egen smärta och hur detta dokumenterades av vårdpersonalen i journalerna inte 

överensstämde. I över 50 % av fallen så framgick det i dessa patienters journaler att de inte 

hade någon smärta eller så hade det inte dokumenterats något överhuvudtaget inom området 

smärta. Att dokumentera smärtanalysen, såsom lokalisation, mönster, karaktär är viktigt, dels 

för att kunna utvärdera eventuell behandlingseffekt men även för att kunna upptäcka 

nytillkomna förändringar i smärtan. Att använda samma ord som patienterna uttryckt kring sin 

smärta är en fördel i omvårdnadsdokumentationen då det både underlättar vårdteamets 

kommunikation samt inger ett större förtroende gentemot patienten då denne känner sig 

lyssnad på (Werner, 2012).  

 

Sjuksköterskans roll 

En legitimerad sjuksköterska arbetar under ett antal lagar, riktlinjer, föreskrifter och allmänna 

råd samt etiska förhållningssätt (Socialstyrelsen, 2005). Bland annat säger lagen om 
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yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (SFS, 1998:531) i 2 § att arbetet ska 

utföras i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet och Patientdatalagen 

(SFS, 2008: 355) säger att legitimerad personal måste föra journal. I Socialstyrelsens (2005) 

kompetensbeskrivning av legitimerad sjuksköterska står det beskrivet att under vården av en 

patient ska dennes behov observeras och utifrån detta utvärderas, prioriteras, dokumenteras 

samt åtgärder utföras vid behov. Det är viktigt att sjuksköterskan i sin roll är uppmärksam på 

patientens upplevelse av sjukdomen och lidande och bemöter detta och lindrar i den mån det 

går. För att ge en god och säker vård av patienten innefattar det i sjuksköterskans roll också 

att ta del av de relevanta journalhandlingar som finns och att med kritiska ögon granska sin 

egen dokumentation vad gäller språkbruket, innehållet, hur strukturerat och sakligt innehållet 

är samt hur kvaliteten är (Socialstyrelsen, 2005). Svensk sjuksköterskeförening (2015) 

kommer under år 2016 att utveckla en uppdaterad kompetensbeskrivning.  

 

Vad som kan påverka hur god vård en patient med smärtproblematik får kan bero på flera 

orsaker såsom bristande kunskap, problematisk arbetsmiljö eller bristande journalföring 

(Gordh, 2014). Flera vetenskapliga artiklar visade på just bristande journalföring hos 

sjuksköterskor och då bland annat att väsentlig information i dokumentationen saknades och 

att rutinmässiga handlingar, utan egentlig intressant betydelse, istället fyllde patienternas 

journaler (Byrne 2015;Song et al., 2015;Törnvall & Wilhelmssons 2007). Björvell, Wredling 

& Thorell-Ekstrands (2003) studie visade att sjuksköterskor anser att journalen är ett mycket 

viktigt verktyg för att kunna utföra sitt arbete som vårdpersonal, att innehållet också är viktigt 

för andra yrkeskategorier kring patienten att ta del av och att en god journalföring är 

nödvändig för patientsäkerheten. Att utvärdera smärtbehandling är också en viktig del i 

sjuksköterskans uppgifter, även inom detta område finns det studier som visar på stora brister 

såsom att utvärdering inte sker efter administration av analgetika, varken sett till användning 

av smärtskattningsinstrument eller att ställa frågor till patienten (Bucknall, Manias & Botti, 

2007). 

 

Samhällsperspektiv och betydelse 

Patienter med svår smärtproblematik kan utöver de fysiska problemen även få psykologisk 

påverkan vilket resulterar i fler sjukdagar, något som påverkar både individ och samhälle. Det 

finns forskning som visar på att behandling med multimodal inriktning hjälper patienter och 

minskar antalet sjukdagar jämförelsevis med annan typ av behandling. Långvarig smärta 
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kostar samhället flera miljarder kronor varje år på grund av sjukskrivning och belastning av 

sjukvården (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU], 2006).  

 

Smärtcentrum Akademiska Sjukhuset 

På Akademiska sjukhuset i Uppsala finns Smärtcentrum, en verksamhet med stora kunskaper 

kring diagnostisering och behandling vid svår smärtproblematik. Verksamheten består av 

både mottagning samt vårdavdelning där patienter med svår smärtproblematik utreds av team 

innehållande olika typer av specialister från olika yrkesområden såsom sjuksköterskor, läkare, 

psykologer, fysioterapeuter med mera. Smärtcentrum bedriver även forskning, utbildning, 

rehabiliteringsprogram samt konsultverksamhet (Akademiska, 2015). 

 

Teoretisk referensram 

Smärta kan förutom fysiska komplikationer även leda till ett stort lidande hos en patient. Att 

som individ känna att den egna kontrollen försvinner är ett sätt att beskriva lidandet och 

otillräcklig smärtlindring kan bidra till att patienten känner förlust av kontroll över sin 

situation. Som vårdpersonal är det viktigt att försöka lindra lidandet och inte skapa mer 

lidande för patienten. En sjuksköterska bör vara tillgänglig, bekräfta och se till patientens 

situation då dessa är väsentliga delar för att patientens lidande ska minska (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). Alligood & Tomey (2010) beskriver Katie Erikssons teori kring 

caritativ vård, där ordet caritativ betyder kärlek och barmhärtighet. Ett av teorins fokus är just 

kring lidande där Katie Eriksson menar att något av det mest fundamentala i att vårda är att 

lindra en patients lidande. Hon menar också att lidande är en oundviklig del av livet och att 

det kan ha många ansikten och vara av olika karaktärer men att lidandet saknar ett tydligt 

språk. Vidare beskrivs i teorin att en människas lidande kan vara uthärdligt eller outhärdligt 

och där det outhärdliga lidandet är paralyserande för individen och att allt lidande kan 

beskrivas som en form av döende om det inte lindras och istället blir uthärdligt vilket är 

förenligt med hälsa.          

 

Problemformulering 

Att dokumentera och följa upp smärta är viktigt för att kunna utvärdera om en 

smärtbehandling fungerar eller inte samt för att upptäcka förändringar i smärtan hos en 

patient. En otillräcklig smärtbehandling kan leda till stort lidande och fysiologiska 

komplikationer för en patient samt förlänga vårdtiden och bidra till ekonomiska konsekvenser 
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både för patient och på samhällsnivå. Otillräcklig dokumentation kan också försvåra arbetet 

för den vårdande personalen.  

 

Syfte 

Att studera smärtdokumentationen kring tidigare inneliggande patienter med 

smärtproblematik som blivit konsulterade av Smärtcentrum, samt jämföra dokumentationen 

kring smärta mellan de ortoped- och onkologavdelnigar som studerats.  

 

Frågeställning 

Hur omfattande följs patienters smärta samt smärtbehandling i omvårdnadsdokumentationen 

upp på de aktuella avdelningarna? 

 

Skiljer sig omfattningen i dokumentationen mellan ortoped- och onkologavdelningarna? 

 

Finns det ett samband mellan antal vårddagar och frekvens av smärtdokumentation? 

 

METOD 

Design 

Studiens forskningsdesign är en kvantitativ retrospektiv empirisk studie där retrospektiv 

innebär att datan som studien gjorts utifrån redan existerade vid arbetets start. I detta fall i 

form av journalanteckningar (Polit & beck, 2012). Denna metod passade bra utifrån studiens 

syfte då statistiken som skulle insamlas kunde utvinnas från redan befintlig dokumentation. 

Urval 

Studien gjordes utifrån patienters journaler som konsulterats av Smärtcentrum. Urvalet var 

konsekutivt då patienterna som inkluderades var inneliggande under en specifik period och 

samtidigt uppfyllde inklusionskriterierna. Inklusionskriterierna var att patienterna blivit 

konsulterade av Smärtcentrum och under denna tid vårdade på en onkologisk eller ortopedisk 

avdelning under år 2015 på Akademiska sjukhuset. Både män och kvinnor inkluderades. 

Exklusionskriterierna var ålder under 18 år samt upprepade inläggningstillfällen under det 

aktuella året, i det senare fallet granskades endast patientens första vårdtillfälle. Sammanlagt 

granskades 79 journaler där 58 av journalerna uppfyllde kriterierna. 30 av journalerna 

tillhörde ortopedpatienter och 28 onkologpatienter. Bortfall skedde på tolv journaler från de 

onkologiska patienterna och nio från de ortopediska patienterna. Bortfallen berodde på 
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felaktiga personnummer hos tre av de onkologiska patienterna samt hos en ortopedisk patient, 

att samma person förekom flera gånger i listan hos fyra av ortopedpatienterna och hos fem av 

onkologpatienterna samt att journalerna inte var tillgängliga hos fyra av onkologpatienterna 

och hos fyra av ortopedpatienterna.   

 

Datainsamlingsmetod 

Till grund för datainsamlingen användes en egenutvecklad excel-mall inspirerad av Ehnfors & 

Smedby (1993) som författarna i samråd med examinatorn utvecklade. Denna mall låg till 

grund för insamlandet av data under journalgranskningen. Utifrån Vipsboken under VIPS- 

sökordet smärta valdes fyra väsentliga delar; lokalisation, karaktär, mönster samt 

smärtskattning (Ehnfors, Ehrenberg & Thorell-Ekstrand, 2012). Granskningen gick ut på att 

räkna antal tillfällen dokumentation hade förts utifrån dessa ord i patientens vårdplan samt 

registrera antalet vårddagar.  Den insamlade datan sammanställdes i excel-mallen. Excel-

mallen finns bifogad i bilaga 1.  

 

Tillvägagångssätt 

Ett samarbete med Smärtcentrum på Akademiska sjukhuset inleddes och val av ämne skedde i 

samförstånd med handledande sjuksköterska. En ansökan för pre- screening av 

journalhandlingar godkändes och skrevs under av Smärtcentrums verksamhetschef, 

handledare och studenter samt av Akademiska sjukhusets forsknings- och utbildningsdirektör. 

Enligt regelverket för pre- screening tog den sistnämnde även ansvar för övriga berörda 

verksamhetschefer och deras avdelningar då arbetet innefattade patienter från både 

onkologiska samt ortopediska avdelningar. Till grund för journalgranskningen tillhandahölls 

av Smärtcentrum en pärm innehållande samtliga avslutade konsultpatienter Smärtcentrum 

behandlat under år 2015. Pärmen utlånades endast under arbetsdagarna vid tidpunkterna för 

granskningen och återlämnades till ansvarig personal vid arbetsdagarnas slut. 

Journalgranskningen utfördes i Smärtcentrums lokaler på Akademiska sjukhuset. Författarna 

startade granskningen med att granska en journal var för att sedan granska varandras, detta för 

att försäkra att granskningen utfördes på samma sätt och fick samma resultat. Urvalet av vilka 

patientjournaler som skulle granskas gjordes i kronologisk ordning utifrån listan och 

fokuserades endast till de patienter som varit inneliggande på en ortopedisk eller onkologisk 

avdelning under år 2015. Under granskningen föll vissa patienters journaler bort på grund av 

felaktiga personnummer, otillgängliga vårdplaner eller att samma patient förekom fler än en 

gång i pärmen. Dessa journaler räknades då som bortfall och nästkommande patientjournal i 
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listan granskades istället. Granskningen tog två arbetsdagar och avslutades när data från trettio 

journaler från vardera avdelning insamlats. Dock uppkom antalet journaler från de 

onkologiska avdelningarna till 28 då fler patientjournaler än dessa inte uppfyllde kriterierna. 

Patienterna avidentifierades till en siffra i kronologisk ordning när datan registrerades och 

siffran ett respektive två tilldelades utifrån vilken avdelning patienten tillhörde, 

ortopedpatienter fick siffran ett och onkologpatienter fick siffran två.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Utformningen av arbetet diskuterades mellan författarna och fastställdes i enlighet med Codex 

(2016) riktlinjer tillsammans med handledare innan arbetet påbörjades. Arbetet med 

journalgranskningen genomfördes i Smärtcentrums lokaler där möjlighet till enskilt rum samt 

regelbunden och snabb rapport samt diskussion kring eventuella problem med handledare som 

kunde uppstå fanns tillgängligt (Medicinska forskningsrådet, 1996). Lagen (SFS 2003:460) 

om etikprövning av forskning som avser människor ger undantag för kravet att söka etiskt 

tillstånd för projektet om arbetet utförs inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå, 

därför behövdes ett sådant tillstånd inte sökas för denna uppsats. 

 

Bearbetning och analys 

Arbetet med bearbetning samt analys utfördes av författarna till arbetet. Datan inhämtades i 

patientjournalerna från patienternas aktuella vårdplaner samt journaltabeller och analysen 

utgick från sökordet smärta i vips-modellen (Ehnfors, Ehrenberg & Thorell-Ekstrand, 2012). 

Den insamlade datan behandlades med sekretess genom avkodning i ett excel dokument. 

Analysen av datan gjordes i programmet Statistical Package for the Social Sciences, förkortat 

SPSS, vilket är ett datorprogram för statistisk analys bearbetning. För frågeställningen kring 

hur omfattande patienters smärta samt smärtbehandling i omvårdnadsdokumentationen följs 

upp på de aktuella avdelningarna, gjordes en deskriptiv frekvensanalys för att få ut 

medelvärde, median, typvärde, variationsvidd, maximum och minimum. För att undersöka 

korrelationen mellan vårdtid och frekvens av smärtdokumentationen utfördes Pearsons 

produktmomentkorrelation, det vill säga en bivariat korrelationsanalys av vilket ett 

punktdiagram utformades. För frågeställningen kring skillnader i smärtdokumentation mellan 

ortoped- och onkologavdelningarna användes excel istället för SPSS och datan summerades 

samt kalkylerades ut till deskriptiv statistik i en tabell vilken presenterade totalt antal 

vårddagar samt totala antal dokumentationstillfällen av VAS/NRS, mönster, lokalisation och 
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karaktär under dessa dagar. I tabellen presenterades även medelvärdet för antal 

smärtdokumentationer per dag och per patient uppdelat separat på ortoped- och 

onkologpatienterna samt total statistik över båda avdelningarna. För att författarnas tolkningar 

av journalerna skulle vara likvärdiga diskuterades innan granskningens påbörjan innebörden 

av de olika delarna under sökordet smärta utifrån VIPS- modellen (Ehnfors, Ehrenberg & 

Thorell-Ekstrand, 2012). Se tabell 1 för exempel. 

 

Tabell 1. Förklaringsexempel vid granskning 

 

VIPS- sökord: SMÄRTA Förklaringsexempel vid granskning 

Karaktär På vilket sätt? T.ex. Skärande, molande, stickande, ömmande 

Lokalisation Var är smärtan lokaliserad? T.ex. huvudvärk, höger ben 

Mönster Hur ter sig smärtan? T.ex. ökar vid mobilisering, minskar i vila 

Smärtskattning VAS, NRS  

 

RESULTAT 

Frekvens av smärtdokumentation samt vårddagar på ortoped- och 

onkologavdelningarna  

Tabell 2 visar att av de 58 granskade journalerna så var medelvärdet av patienternas vårdtid 

13 dagar. Kortast vårdtid var två dagar och som längst 57 dagar. Antalet gånger som smärtans 

karaktär och mönster dokumenterats under denna tid förekom i snitt mindre än en gång under 

denna period, samtidigt som smärtans lokalisation dokumenterades 1,6 gånger och VAS/NRS 

i snitt två gånger under en period på 13 dagar. Smärtskattning var av dessa mest frekvent 

dokumenterat och mönster minst frekvent dokumenterat. Tabell 2 visar att samtliga patienter 

sammanlagt var inneliggande 757 vårddagar och tillsammans under denna vårdtid blivit 

smärtskattade 135 gånger, vilket var ungefär 0,18 skattningar per dag. Totalt sätt under dessa 

757 dagar dokumenterades karaktär 54 gånger, lokalisation 95 gånger och mönster 35 gånger.  
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Tabell 2. Förekomst av smärtdokumentation samt vårddagar på ortoped- samt onkologavdelningar 

 

*ortopedpatient **onkologpatient 

 

Smärtdokumentation i relation till patienters vårdtid  

Figur 1-4 visar att det inte fanns någon signifikant korrelation mellan längden på patienternas 

vårdtid och frekvens i dokumentationen av varken smärtans karaktär, lokalisation, mönster 

eller VAS/NRS.  

 

Figur 1. Korrelation mellan vårdtid och frekvens av dokumentation av smärtans karaktär 

 

 Ortopedavdel

ning 

Onkolokavdel

ning 

Antal dagar Karaktär Lokalisation Mönster VAS/NRS 

N Antal 58 58 58 58 58 58 

Saknade 0 0 0 0 0 0 

Medelvärde 1,48 13,05 ,93 1,64 ,60 2,33 

Standardavvikelse av 

medelvärde 

,07 1,28 ,18 ,27 ,09 ,41 

Median 1,00 11,50 1,00 1,00 ,50 1,00 

Typvärde 1,00 7,00a ,00 2,00 ,00 ,00 

Variationsvidd 1,00 55,00 8,00 11,00 3,00 16,00 

Minimum *1,00 2,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

Maximum **2,00 57,00 8,00 11,00 3,00 16,00 
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Figur 2. Korrelation mellan vårdtid och frekvens av dokumentation av smärtans lokalisation 

 

 

 

 

 

Figur 3. Korrelation mellan vårdtid och frekvens av dokumentation av smärtans mönster 
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Figur 4. Korrelation mellan vårdtid och frekvens av dokumentation av VAS/NRS 

 

Figur 5. Sammanfattad översikt av frekvensen av smärtdokumentation på ortoped- och onkologavdelningarna 

 

Skillnaden i smärtdokumentationens omfattning mellan ortoped- samt 

onkologavdelningarna  

Figur 5 visade att onkologavdelningarna dokumenterade mer frekvent kring smärta än på 

ortopedavdelningarna, och vårddagarna på ortopeden var totalt sätt fler. Resultatet visade 

även att det som var dokumenterat flest gånger i journalen kring smärta på både ortoped- och 

onkologavdelningarna var VAS och mönster var minst dokumenterat på de båda 

avdelningarna. Totalt sätt var alla patienter inneliggande under 757 dagar och under denna tid 

dokumenterades lokalisation 95 gånger, karaktär 54 gånger, mönster 35 gånger och 

VAS/NRS 
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smärtskattning 135 gånger. Det betyder att patienterna smärtskattas 0,18 gånger per dag, får 

dokumenterat smärtans karaktär 0,07 gånger per dag, lokalisation 0,13 gånger per dag och 

mönster 0,05 gånger per dag.   

 

DISKUSSION 

Resultatet visade att de inneliggande patienterna fått sin smärta dokumenterad två gånger eller 

mindre under en trettondagars period. VAS/NRS var det som dokumenterats mest frekvent i 

samtliga journaler. Något signifikant samband mellan hur länge en patient varit inneliggande 

och om det då dokumenterats mer frekvent kring denna persons smärta kunde inte 

konstateras. Det fanns en skillnad i frekvensen av smärtdokumentationen mellan 

onkologavdelningarna och ortopedavdelningarna där onkologavdelningarna dokumenterat 

mer frekvent både vad det gällde karaktär, lokalisation, mönster samt VAS/NRS.   

 

Resultatdiskussion 

Resultatet i denna studie visade att antalet gånger dokumentation av smärta skett för en 

patient, i snitt understiger två gånger under en period på tretton vårddagar, det vill säga 

betydligt mindre än riktlinjerna från både SFAI (2010) samt Akademiska sjukhuset (2012). 

Detta anses alltså vara för få tillfällen för att få en kontinuitet kring patientens smärttillstånd, 

något som i enlighet med Werner (2012) är viktigt dels för att upptäcka förändringar i 

patientens smärta men också följa upp effekter av behandlingen.  

 

Resultatet som detta arbete kommit fram till kan dock inte påvisa hur många gånger dessa 

patienter faktiskt blivit skattade eller tillfrågade kring sin smärta under tiden på de aktuella 

avdelningarna. Det är möjligt att vårdpersonal i högre frekvens än vad som syns i 

dokumentationen tillfrågar patienten kring smärtan (Byrne, 2015), identifierar ett behov av 

smärtlindring för att sen åtgärda/administrera och sedan själva utvärderar effekten. 

Problematiken är dock att denna viktiga information inte dokumenteras och därmed inte 

delges eller utvärderas av nästkommande vårdpersonal eller som i dessa fall, konsulterande 

personal. Precis som Werner (2012) menar underlättar även omvårdnadsdokumentationen 

vårdteamets kommunikation. Detta stärks också av Björvell och medarbetares (2003) studie 

som menar att journalen är ett viktigt och nödvändigt verktyg för att både sjuksköterskor och 

övriga yrkeskategorier ska kunna utföra sitt arbete samt att god journalföring är ett måste ur 

patientsäkerhetssynpunkt. Dokumenteras det inte kring en patients smärta så försvårar det för 
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personal som tidigare inte vårdat patienten eller inte vårdat patienten kontinuerligt, att ge 

patienten en god och säker vård.  

 

Utifrån resultatet i detta arbete så bryter personalen mot den etiska koden för sjuksköterskor 

som understryker sjuksköterskans roll att minska patientens lidande och inte bidra till mer 

lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). I enlighet med Katie Erikssons teori, beskrivet 

av Alligood & Tomey (2010) och som utgör detta arbetes referensram så är det mest 

fundamentala i vården att lindra en patients lidande. Utifrån referensramen samt den etiska 

koden för sjuksköterskor respekteras varken patientens smärtproblematik, integritet, värde 

eller heller de lagar som faktiskt styr arbetet kring patientdokumentation i och med den 

undermåliga dokumentationen.   

 

Resultatet visar också att det inte fanns något signifikant samband mellan längre vårdtid och 

högre frekvens av smärtdokumentation. En patient som låg inne 35 dagar blev smärtskattad 2 

gånger under den vistelsen, fick sin smärta beskriven enligt karaktär och mönster 1 gång, och 

lokalisation 0 gånger och detta trots en uttalad smärtproblematik. Det skulle vara rimligt att 

tänka sig att det borde smärtdokumenteras mer kring en patient som under en längre tid är 

inlagd på sjukhus och samtidigt har en uttalad smärtproblematik samt kontakt med 

smärtkonsult men resultatet visade alltså att så var inte fallet. En liknande studie gjord av 

Samuels & Bliss (2012) visade att frekvensen av smärtskattning berodde på hur patienten vid 

tillfället innan skattat sin smärta, det vill säga om patienten tidigare skattat sin smärta lågt så 

blev påföljden att denna patient inte smärtskattades lika ofta, vilket inte följde de aktuella 

riktlinjerna. Detta är något som i högsta grad skulle kunna påverka smärtproblematiken och 

då även vårdtidens längd eftersom behandlingen inte utvärderas på ett bra sätt och då riskerar 

att bli än mer utdragen. En ofullständig smärtdokumentation försvårar även 

konsultverksamhetens uppföljning av patienten då dokumentation inte finns tillgängligt, det 

som inte syns i journalen finns inte. 

 

Resultatet visade även att onkologavdelningarna på Akademiska sjukhuset dokumenterar både 

karaktär, lokalisation, mönster och VAS/NRS i högre frekvens än ortopedavdelningarna, om 

än en marginellt högre frekvens, och det trots att patienterna på ortopeden sammanlagt hade 

en längre vårdtid än patienterna på de onkologiska avdelningarna. En skillnad finns alltså att 

utläsa i resultatet men det är svårt att utvärdera om den är slumpmässig eller inte och det är 
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inte möjligt att uttala sig kring någon signifikans. Det krävs mer forskning för att kunna ta 

ställning.  

 

En aspekt som är viktig att inte glömma, är att samtliga patienter i denna studie hade en 

uttalad smärtproblematik och således konsulterades av Smärtcentrum under denna tidpunkt 

för inneliggandet, det är rimligt att då tänka sig att det är av än större vikt att dokumentera 

kring patientens smärta och att då förvänta sig en högre frekvens av smärtdokumentation än 

vad resultatet i denna studie visade. Både för att kunna följa upp behandling och underlätta 

arbetet både när det gäller för avdelningens personal men också för konsulterande personal 

vid Smärtcentrum. En studie som stöder detta är Song et al. (2015) som menar att det mest 

väsentliga i att behandla smärta är att dokumentera. Detta för att involverad personal ska 

kunna avgöra hur svår smärtan är, utvärdera behandling och utvärdera om patienten behöver 

ytterligare åtgärder i vården.     

 

Enligt SFAI (2005) bör en patient med akut och postoperativ smärta smärtskattas var fjärde 

timme tills patienten blir smärtfri och inte kräver analgetika eller tills patienten blir utskriven 

till hemmet. Dessa riktlinjer baseras Akademiska sjukhusets egna kvalitetsmål kring 

smärtbehandling delvis på (Akademiska sjukhuset, 2012). Något som kan konstateras efter 

resultatet av journalgranskningen är att smärtdokumentationen på dessa avdelningar inte följer 

Akademiska sjukhusets kvalitetsmål, dokumentationen och uppföljningen av smärta är enligt 

författarna till detta arbete under all kritik.  

 

Utifrån dessa fynd är det intressant att diskutera kring vilka potentiellt bidragande orsaker till 

att smärtdokumentationen i detta arbete har visat sig vara undermålig skulle kunna vara. I 

både Björvell och medarbetares (2003) studie samt Ehrenbergs (2001) studie, framgick det att 

tidsbrist hos sjuksköterskorna var den största faktorn som påverkade dokumentationens 

utförlighet. Tidsbrist hos personalen på onkolog- och ortopedavdelningarna skulle därmed 

kunna vara en bidragande orsak, okunskap kring vikten av smärtbehandling och uppföljning 

en annan. I en studie av Idvall & Ehrenberg (2002) hade de tillfrågade sjuksköterskorna 

bristande kunskap i hur och vad som bör dokumenteras för att ge en så adekvat skildring av 

patientens tillstånd som möjligt då dokumentationen i det stora hela visade sig vara bristfällig. 

Studien visade även att de deltagande sjuksköterskorna trots detta ansåg att deras 

smärtdokumentation var i enlighet med gällande riktlinjer på avdelningarna trots att så inte 

var fallet. Hur tydliga riktlinjerna är och hur insatta personalen är i dessa skulle också kunna 
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vara en stor bidragande faktor, därför är det av stor vikt att de olika avdelningarna aktivt 

arbetar med att de aktuella riktlinjerna faktiskt följs och att personalen besitter den kompetens 

som krävs. Som Gordh (2014) skriver så kan orsaker såsom bristande kunskap, problematisk 

arbetsmiljö och då bristande journalföring alltså påverka hur god vård en patient med 

smärtproblematik får. I en studie av Vosball, Dunn & Shelestak (2013) identifierades också 

bristande kunskap hos personalen när det kom till smärta och behandling. Dessutom 

konstaterades i samma studie att de riktlinjer kring smärta som fanns oftast inte användes i 

arbetet, något som också styrks av Samuel & Bliss (2012) studie. Trots att flertalet 

sjuksköterskor i studien tyckte sig ha fått utbildning inom ämnet smärta i grundutbildningen 

så kände flertalet att de efter utbildningen inte var adekvat förberedda inom ämnet. Detta 

skulle också kunna vara en orsak till att smärtdokumentation är undermålig, att det i dels 

grundutbildningen av sjuksköterskor men också på avdelningarna (Rockett och medarbetare, 

2013) helt enkelt inte ges tillräckligt med undervisning inom ämnet för att personalen ska 

förstå vikten av att behandla och då dokumentera kring smärta. I en artikel av Byrne (2015) 

beskrivs en potentiell orsak till problemet med otillräcklig dokumentation att 

dokumentationen görs så pass långt efter sjuksköterskan mottagit informationen att delar 

glöms och att dokumentation av många oftare ses som en indikation på att nödvändigt arbete 

utförts mer än som en källa för kunskap och information om patienten.      

 

Andra orsaker till att smärtdokumentationer visade sig vara så bristfällig skulle kunna vara att 

vårdpersonalen ibland underskattar en patients problematik och upplevelse av smärta, något 

som även nämns i Lewis et als (2015) studie. Erfarenhet hos personal är en positiv aspekt, 

dock skulle det kunna vara så att bristande kunskap kring smärta i relation till erfarenheten av 

tidigare patienter med liknande sjukdomsbild, men med annan eller ingen upplevelse av 

smärta, kan färga vårdpersonalens fortsatta syn. Det är viktigt att se till individen och inte 

jämföra med andra individer, en smärtupplevelse är individuell, både psykologiskt- och 

fysiologiskt sett (Werner, 2012) och ska också behandlas därefter. Om vårdpersonalen inte tar 

patientens smärta på allvar eller underskattar patientens upplevelse skulle det kunna vara så 

att smärtskattning och utvärdering inte prioriteras eller helt enkelt utelämnas ur det dagliga 

arbetet kring patienten. Patienters smärta orsakad av cancer kan många gånger bli värre i och 

med de existentiella frågor som kommer upp i cancersjukdomen (Larsson, 2007), något som 

kan bidra till stor ångest, som i sin tur ökar smärtan. Därför är det extra viktigt att 

kontinuerligt smärtskatta dessa patienter. 
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Utifrån detta arbetes resultat behöver åtgärder vidtas för att lyfta vikten av 

smärtdokumentationen samt förbättra den. I Lewis och medarbetares (2015) studie 

genomfördes på en avdelning en intervention i form av gruppdiskussioner inom området 

smärta för personalen. Då kunskapsnivån hos personalstyrkan utvärderades innan och efter 

interventionen kunde det konstateras att kunskapen var högre efter de genomförda 

diskussionerna. Detta skulle vara en metod att inspireras av. Att se över grundutbildningen av 

sjuksköterskor, hur mycket undervisning som ges både under utbildning och på sjukhusens 

avdelningar och vilken kunskap sjuksköterskor över lag har är ett arbete som skulle kunna öka 

vårdkvaliteten inom området smärta. I Rocket och medarbetares (2013) studie föreslås bland 

annat insatser i form av mer utbildning från personal specialiserade inom området smärta. 

Precis som studien av Gaardsrud och medarbetare (2009) visar på kan en annan åtgärd vara att 

involvera patienten mer, både genom tydligare information kring smärta och vikten av 

smärtskattning men också genom att patienten själv deltar i smärtskattningen. Exempelvis via 

ett formulär där patienten själv får anteckna, markera och och skatta sin smärta under dagen 

såsom innan och efter medicinering.   

 

Resultatet är av klinisk relevans för patienter då smärtproblematik inte bara bidrar till ett 

lidande för patienten utan att det också ökar risken för psykologiska- och fysiologiska 

konsekvenser (Werner, 2012; Song et al., 2015) samt bidrar till längre vårdtider (Lewis et al., 

2015) och då högre vårdkostnader för samhället (SBU, 2006). Dessutom skapar smärta ett 

lidande hos patienterna, då förekomsten av psykisk ohälsa hos smärtpatienter ofta är hög och 

ofta kan ha en negativ inverkan på patienternas dagliga aktiviteter (Rockett et al., 2013; 

Gaardsrud et al., 2009; Jabusch et al., 2015).  

 

Detta arbete kommer att presenteras för Smärtcentrum på Akademiska sjukhuset och 

förhoppningsvis bidra till deras kvalitetsarbete kring smärta. Förhoppningsvis kommer även 

detta arbete ge inspiration till ytterligare och utökade studier inom området och motivera 

berörda enheter att uppmärksamma området smärta samt behov av att utvärdera personalens 

kunskap och följsamhet av riktlinjer. Det här arbetet kan också fungera som en påminnelse för 

både blivande samt befintlig vårdpersonal när det kommer till vikten av god dokumentation i 

allmänhet. 

 

 

 



20 
 

Metoddiskussion 

Då studien var en kvantitativ retrospektiv studie underlättades insamlingen av data då 

underlaget redan var befintligt innan studien påbörjades (Polit & Beck, 2012). 

Smärtdokumentationen som gjorts i de journaler som granskades var oberoende av denna 

studie, något som kan anses öka tillförlitligheten då eventuell vetskap om att en studie ska 

genomföras kan bidra till extra medvetenhet och noggrannhet från den berörda personalens 

sida. Journalerna som granskades var alla från patienter som varit inneliggande under 2015, 

något som kan vara till en fördel då det är nära i tiden och inga förändringar i riktlinjer gjorts 

kring utformning av dokumentation (SFAI, 2010). Den data som insamlades utgick från 58 

journaler, storleken på urvalet är relativt litet vilket gör att det inte är generaliserbart för 

samtliga smärtkonsultpatienter på sjukhuset men urvalsgruppen var representativ för syftet av 

detta arbete. Mätinstrumentet som användes i studien var en egenutvecklad mall, detta skulle 

kunna ses som en svaghet och då instrumentet inte är beprövad tidigare, dock var den 

inspirerad av Ehnfors & Smedby (1993).  

 

Att studien utfördes med kvantitativ ansats ses som en styrka då bearbetningen av datan sker 

objektivt till skillnad från vid kvalitativ ansats (Lundman och Hällgren Graneheim, 2012). 

Reliabiliteten och validiteten för insamladet av data ur journalen, vilket utgick från VIPS- 

sökordet smärta anses relativt hög, att granskarna tolkat innebörden av sökordet olika skulle 

dock kunna minska reabiliteten men då VIPS-modellen är väl beprövad (Ehnfors, Ehrenberg 

& Thorell-Ekstrand, 2012) samt att författarna försökt eliminera eventuellt olika tolkningar av 

innehållet i journalerna genom grundlig diskussion samt att vid första granskningen 

kontrollera detta, genom en kontrollgranskning, minskar risken. 

 

Då det kommer till etiska överväganden har författarna följt sekretesslagen samt 

patientdatalagen genom att avkoda och därmed avidentifiera den insamlade datan och i person 

diskuterat med, samt fått skriftligt godkänd av, Akademiska sjukhusets forsknings- och 

utbildningsdirektör att utföra journalgranskningen. Den metod som användes var väl 

fungerande, dock var författarnas tanke innan arbetets start att även inkludera en granskning 

av frekvensen av smärtdokumentationen före och efter konsultation påbörjats för patienterna 

för att se eventuell skillnad, detta upptäcktes vara för komplicerat att genomföra vid 

granskningens början. Anledningen var att det i många journaler inte tydligt gick att utläsa 

vilken tidpunkt konsultationen inletts samt att vissa patienter redan innan tidpunkten för den 

aktuella inläggningen påbörjat konsultation. Författarna valde därför att utelämna denna 
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frågeställning. Vidare forskning inom området behövs för att förstå de bakomliggande 

anledningarna till den låga frekvensen av smärtdokumentationen som resultatet av detta arbete 

visade samt för att kunna utläsa om resultatet är representativt för inneliggande patienter 

under smärtkonsultation generellt sett. Författarnas förförståelse bestod av erfarenhet kring 

själva journalsystemet som granskningen skedde i vilket var en styrka som underlättade själva 

arbetet och ansågs inte som en svaghet till studien.  

 

Slutsats 

Frekvensen av smärtdokumentationen för de smärtkonsulterade patienterna på Akademiska 

sjukhusets ortoped- samt onkologavdelningar visade sig vara undermålig och följer därmed 

inte de riktlinjer som finns. Detta försvårar arbetet för både personal på berörda avdelningar 

samt konsultverksamheten att få en helhetsbild kring patienternas smärtproblematik samt 

uppföljning och utvärdering av behandlingen. Detta ökar även risken för komplikationer samt 

lidande hos patienterna. Ytterligare forskning krävs för att undersöka vad anledningen till den 

bristande dokumentationen är men det är tydligt att åtgärder behövs.      
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Bilaga 1. Excellmall för insamling av data 

patienter avdel vårdtid antal dagar Karaktär T Lokalisation T Mönster T VAS/NRS T 

1 1 4 0 1 1 0 

2 1 8 1 2 2 1 

3 1 16 0 0 1 1 

4 1 12 0 0 0 2 

5 1 4 0 1 0 3 

6 1 16 4 8 1 1 

7 1 4 3 0 0 4 

8 1 35 1 0 1 2 

9 1 4 0 0 0 4 

10 1 11 0 0 1 2 

11 1 31 0 0 0 0 

12 1 19 0 1 0 0 

13 1 57 1 0 1 1 

14 1 10 0 1 1 1 

15 1 7 0 0 0 0 

16 1 8 1 2 0 0 

17 1 2 1 2 1 0 

18 1 12 0 2 1 3 

19 1 6 1 2 1 0 

20 1 19 0 2 0 1 

21 1 15 0 0 0 0 

22 1 16 1 3 0 14 

23 1 32 0 1 0 4 

24 1 10 0 0 0 0 

25 1 13 2 0 1 0 

26 1 24 0 2 0 6 

27 1 7 0 0 0 0 

28 1 6 0 0 0 5 

29 1 15 0 0 0 1 

30 1 8 1 0 0 1 

31 2 30 8 11 2 16 
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32 2 14 2 1 0 2 

33 2 12 2 2 0 4 

34 2 18 3 5 1 2 

35 2 8 0 2 0 1 

36 2 14 0 1 0 3 

37 2 7 1 1 0 2 

38 2 21 1 2 1 1 

39 2 18 1 1 0 3 

40 2 15 2 1 1 2 

41 2 5 2 2 2 0 

42 2 13 3 4 1 3 

43 2 7 0 1 1 3 

44 2 21 2 8 1 1 

45 2 19 1 2 1 5 

46 2 2 1 2 0 0 

47 2 10 1 1 1 0 

48 2 10 1 2 1 4 

49 2 17 1 4 3 7 

50 2 7 0 1 0 0 

51 2 17 2 2 1 1 

52 2 12 1 0 1 1 

53 2 3 0 1 0 1 

54 2 10 1 1 1 8 

55 2 3 1 2 2 3 

56 2 2 0 1 0 0 

57 2 8 0 2 0 5 

58 2 3 0 2 1 0 

 

 

 

 

 


