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Sammanfattning  
 

Bakgrund: Att ge adekvat smärtlindring inom en rimlig tid för att minska patienters 

lidande är av vikt för en god omvårdnad. Att använda smärtskattningsinstrument som är 

individanpassat i kombination med att lyssna på patientens beskrivning av smärtan 

anses vara en fungerande åtgärd gällande smärthantering. Det är därför viktigt att 

studera hur detta fungerar i praktiken, för att kunna belysa de problem som uppstår och 

öka medvetenheten hos sjuksköterskor om de brister som finns i omvårdnadsarbetet hos 

patienter med smärtproblematik. Syfte: Syftet med studien var att utforska och beskriva 

sjuksköterskors omvårdnadsarbete hos patienter med akuta smärttillstånd och 

postoperativ smärta.  

Metod: Studien är en fokuserad etnografisk observationsstudie med deskriptiv design, 

och genomfördes med innehållsanalys med deduktiv ansats. Studien genomfördes 

genom deltagande observation med efterföljande intervjufrågor av 10 st sjuksköterskor 

på en kirurgisk vårdavdelning. Resultat: Studien resulterade i att sjuksköterskor i regel 

alltid gjorde en skattning och bad patienterna beskriva sin smärta vid det första mötet. 

Smärtskattning gjordes i de flesta fall med någon form av smärtskattningsskala, genom 

samtal med patienten samt vid fysiska tecken till smärta. I studien framkom att 

arbetsmiljön var en faktor som påverkade både sjuksköterskornas förmåga och 

möjlighet att bemöta patienternas smärta, samt påverkade tiden till administrering av 

smärtstillande läkemedel. Slutsats: Sjuksköterskor utför oftast en smärtbedömning samt 

ger smärtstillande läkemedel omgående. I vissa fall är dock smärtan svår att skatta då 

patienten ej påvisar fysiska tecken till smärta, vilket gör att sjuksköterskor ibland har 

svårt att tro på patienten. Samtliga sjuksköterskor ansåg att smärta var ett högprioriterat 

omvårdnadsbehov som behöver snabb åtgärd. 

 

Nyckelord: Kommunikation, smärta, smärtbedömning, postoperativ smärta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 
Background: Providing adequate pain relief within a reasonable time to reduce patient 

suffering is important for good care. Using pain assessment tools that are customized in 

combination with listening to the patient's description of the pain is considered to be an 

effective measure of pain management. It is therefore important to study how this works 

in practice, to highlight the problems that arise and raise awareness of nurses about the 

shortcomings in nursing work in patients with pain problems. Aim: The aim of the study 

was to explore and describe nurses' nursing work in patients with acute pain and 

postoperative pain. Method: The study is a focused ethnographic observation study 

with descriptive design, and was conducted with content analysis with deductive 

approach. The study was conducted through participatory observation with subsequent 

interview questions of 10 nurses in a surgical care department. Results: The study 

resulted in nurses usually making an estimate and asked patients to describe their pain at 

the first meeting. Pain estimation was in most cases made with some form of pain 

estimation scale, through talks with the patient, as well as physical signs of pain. The 

study found that the working environment was a factor affecting both the ability of the 

nurses and the ability to respond to the pain of the patients, as well as affecting the time 

for administering analgesic drugs. Routines for documenting pain were very diffuse 

according to the study participants. Conclusion: Nurses usually perform a pain 

assessment and provide painkillers immediately. In some cases, however, the pain is 

difficult to estimate as the patient does not show physical signs of pain, which makes 

nurses sometimes hard to believe in the patient. All nurses considered that pain was a 

high priority nursing need that needed urgent action. 

 

Keywords: Communication, pain, pain assessment, postoperative pain. 
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INTRODUKTION 
 

Bakgrund 
 

Smärta är ett fenomen med individuell upplevelse av obehag vid vävnadsskada som alla 

har erfarenhet av. Smärta kan uppstå både vid patologisk och fysiologisk process och 

kan upplevas olika hos varje enkild individ. Den kan uppträda i olika former och 

upplevs inte alltid på samma sätt hos olika personer (Werner & Leden, 2010). 

Många patienter har svårt att beskriva sin smärta och sjuksköterskors olika metoder för 

att försöka bedöma smärtan kan vara svåra. En del patienter säger inte till eller kan inte 

förmedla när de har ont och att observera patienternas icke verbala tecken till smärta 

räcker inte alltid till. Då smärtskattningsinstrument finns att tillgå men inte alltid 

används leder detta ofta till att patienterna ej blir tillräckligt smärtlindrade (Hommel & 

Bååt, 2013;Francis & Fitzpatrick, 2011). 

 

Smärta 
 

Definition av smärta enligt den internationella smärtforskningsorganisationen, 

International Association for the study of pain(IASP): 

Smärta beskrivs som en emotionell och obehaglig upplevelse som förknippas med 

kroppsskada eller hotande skada av kroppens vävnad.  Oavsett förmåga att kunna 

förmedla sig utesluter inte att den enskilda individen kan behöva lämplig smärtlindring. 

”Smärta är alltid subjektiv. Varje individ lär sig betydelsen av ordet genom 

egna erfarenheter av vävnadsskada tidigare i livet.” (Werner & Leden, 

2010, sid. 13). 

Postoperativ smärta efter kirurgiska ingrepp är ofta mycket påfrestande och enligt 

tidigare studier känner sig många patienter otillräckligt smärtlindrade, vilket kan leda 

till onödigt lidande och fördröjd mobilisering. Vårdpersonal är skyldiga att ge patienten 

en beprövad bedömning och smärtbehandling efter operativa ingrepp. (Hommel & 

Bååth, 2013; Idvall, 2013). Att utifrån patientens upplevelse av smärtan ge adekvat 

smärtlindring och utvärdera effekten av denna är viktigt för vidare behandling. 

Patientens upplevelse av smärta är den viktigaste enskilda parametern inom 

smärtbehandling (Werner & Leden, 2010; Francis & Fitzpatrick, 2011). Flertalet studier 

påvisar skillnader mellan vårdpersonalens skattning och bedömning av patienters smärta 
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och hur patienter upplever sin smärta. Smärtbehandling sker i huvudsak med 

analgesibehandling där basen är paracetamol följt av långverkande opiater kombinerat 

med snabbverkande opiater i tablettform eller alternativt intravenös eller subcutan 

tillförsel, det sistnämnda sker dock främst under det första dygnet efter operation. 

I en pilotstudie av Francis & Fitzpatrick (2011) var syftet att fastställa sjuksköterskornas 

kunskaper och inställningar gällande postoperativ smärta, samt att urskilja postoperativa 

patienters upplevelser av smärtans intensitet. Studien resulterade i att den tillsammans 

med flera andra studier finner ett behov av att utveckla ett tvärvetenskapligt 

utbildningsprogram gällande postoperativ smärtbehandling. 

En studie av Idvall et. al (2008) genomfördes med fokus på patienters upplevelse av 

postoperativ smärtbehandling under sin sjukhusvistelse. Patienterna upplevde att även 

om smärta och smärtbehandling låg i fokus, genomfördes behandlingen ofta 

rutinmässigt och med kortsiktiga lösningar som innefattade regelbunden administrering 

av opioidpreparat samt ytterligare medicinering vid behov vid smärtgenombrott. 

Resultatet från studien framhäver viktiga synvinklar av omvårdnaden vid postoperativ 

smärtbehandling som bör vara viktiga att beakta då patienternas beskrivning kan vara 

betydande vid kvalitetsförbättring inom detta område. I en kvalitativ studie av Rejeh et. 

al (2008) var syftet att identifiera sjuksköterskornas erfarenheter och uppfattningar 

hinder för postoperativ smärtbehandling. Studien påvisade att sjuksköterskorna 

upplevde brist på utbildning samt ett behov av att utveckla riktlinjer för hantering av 

postoperativ smärta då de idag ansågs vara bristfälliga. Sjuksköterskorna upplevde även 

tidsbrist och för lite tid med patienterna, samt att de ofta blev avbrutna eller störda av 

andra saker som fördröjde tiden att kunna ge smärtlindring. Studien av Dihle (2006) var 

en observationsstudie med efterföljande intervjuer. Syftet med studien var att förstå hur 

sjuksköterskor bidrar till postoperativ smärtlindring i en kirurgisk miljö, samt att 

identifiera hinder för att uppnå optimal postoperativ smärtlindring. I studien framkom 

att rutiner för utvärdering och dokumentation av given analgetika saknades. Studien 

visade skillnader i vad sjuksköterskorna sa att de gjorde och vad som faktiskt gjordes. I 

studien påtalades med hänvisning till andra studier att attityden till smärtlindring tycks 

skilja sig åt bland sjuksköterskor. De flesta studier av postoperativ smärtbehandling är 

surveyundersökningar eller intervjustudier. Studien påtalade även att det nyligen 

genomförts vissa observationsstudier inom postoperativ behandling, men att inga 

studier genomförts som observerar sjuksköterskor. Då denna studie genomfördes 2006 

har det dock tillkommit studier om detta. Patienters upplevelser av postoperativ smärta 
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måste regelbundet bedömas, behandlas, dokumenteras och utvärderas för att kunna 

fastställa att den behandling som ges är tillfredsställande och på så sätt minskar lidandet 

hos patienten (Werner & Leden, 2010). Sjuksköterskor är enligt lag skyldiga att 

dokumentera omvårdnadsarbetet, där ingår även smärta, behandling av smärta samt 

utvärdering av utförd behandling (Socialstyrelsen, 2016,  Werner & Leden, 2010,  

Idvall, 2013).  

 

Smärtbedömning och problem vid smärtbedömning 
 

Det finns studier som påvisar att sjuksköterskor/vårdpersonal skattar smärtan olika hos 

samma patient. Vanligtvis sker smärtskattning genom att sjuksköterskan frågar patienten 

om smärtans lokalisation och intensitet. Bedömning av smärta sker också genom att 

sjuksköterskan observerar patientens rörelsemönster och ansiktsuttryck, bedömning av 

vitalparametrar som exempelvis hög puls och snabb andning. Ett problem med att 

bedöma patienters smärta kan vara att patienten inte säger till i tid när den har ont, vilket 

ofta leder till ökad smärta som tar längre tid att behandla. Det finns även studier som 

påvisar att sjuksköterskan inte tror på patienten då patienten kanske inte påvisar 

ett ”förväntat” smärtbeteende. Rutin på användning av adekvata och validerade 

smärtskattningsinstrument kan också påverka hur smärtskattning utförs (Hommel och 

Bååt,  2013, Francis & Fitzpatrick, 2011). En studie av Schafheutle m fl , 2000 

baserades på sex sjuksköterskeintervjuer, samt en undersökning av 180 sjuksköterskor 

på 14 sjukhus i England, där detaljerade observationer av sjuksköterskor på kirurgiska 

avdelningar gjordes. I studien undersöktes vilka hinder som fanns för att ge en effektiv 

smärtbehandling. Studien resulterade i att sjuksköterskor upplevde brist på 

resurser/personalbrist, hög arbetsbelastning och tidsbrist, bristande kommunikation 

mellan patient och sjuksköterska, brister i läkemedelsordination, samt att det ofta var 

svårt att få kontakt med läkare eller smärtteam. Detta i sin tur resulterade i bristande 

smärtbedömning, behandling och uppföljning. En svensk surveyundersökning med 

kvantitativ och explorativ design av Wadensten m fl. (2011) gjordes på ett svenskt 

universitets sjukhus med ca 40 avdelningar och 1100 patientbäddar. Studien 

genomfördes på en specifik ”smärtdag” och alla patienter som fanns inlagda på 

sjukhuset blev tillfrågade om att delta. De som exkluderades från studien var patienten 

med nedsatt kognitiv förmåga, patienter som var för sjuka för att kunna svara samt 

patienter som ej talade svenska. Under studiens gång gjordes smärtbedömningar och 
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utvärdering av smärtan med NRS skalan inom 24 timmar. Studien resultaterade i att 

många patienter fortfarande led av smärta, 29% av deltagarna var helt nöjda med sin 

smärtbehandling och 11,5% var missnöjda. Det framkom även att smärtbedömning med  

NRS- skalan inte användes i den mån den borde. Studiens författare ansåg att det 

behövs insatser för att förbättra arbetet med smärtbedömning och smärtbehandling, 

särskilt på avdelningar där smärta inte är uppenbart, t ex avdelningar som inte behandlar 

kirurgiska patienter. Författarna såg även brister i samarbetet mellan olika 

yrkesprofessioner. I en sydafrikansk intervjustudie av Klopper., Andersson., Minkkine., 

Ohlsson., & Sjöström. (2006) framkommer att sjuksöterskornas väderingar i 

kombination med erfarenhet påvisade brister i smärtbedömningen, samt att 

sjuksköterskor ibland hade svårt att se patienterna som individer. Svårigheter med 

smärtbedömningen kunde också vara att patienters uttryck för smärta kunde variera 

beroende på ursprung, ålder och sjukdom. För att uppnå ett optimalt 

smärtlindringsalternativ är en väl genomförd smärtbedömning av vikt. I en studie av 

Heikkinen, Salanterä, Kettu & Taittonen (2005) som gjordes på 45 patienter som 

genomgått prostatektomi och som ombads utvärdera sin smärta med hjälp av VAS, 

numerisk skala samt verbala uttryck framgick att patienter och sjuksköterskor hade 

liknande bedömningar i smärtskattningen. Det som framkom var att sjuksköterskor både 

under- och överskattade patienternas smärta. Studien resulterade i att det fanns 

frågetecken om smärtsskattningsverktyg var relevanta att använda gällande bedömning 

av patienternas smärtintensitet. I denna studie fann man inget sammanhang i 

patienternas verbala uttryck av smärta med vitalparametrarnas status, det vill säga , 

förhöjd puls, blodtryck och andningsfrekvens m.m.  I en annan kvasi-

experimentellstudie av av Muntlin, Carlsson, Säfwenberg, & Guningberg (2009) som 

gjordes på en akutmottagning på ett svenskt universitetssjukhus gjordes en studie på hur 

patienter med akut buksmärta med hög smärtintensitet behandlades. Studien baserades 

på hur patienterna blev smärtbedömda och vilken typ av smärtbehandling de fick, hur 

snabbt de fick smärtbehandling, samt hur patienterna uppfattade kvaliteten på 

omvårdnaden. Studien resulterade i att patienterna i allmänhet var nöjda med 

behandling och omvårdnad. Sjuksköterskornas bemötande/ handlingsförfarande 

påverkade patienternas syn på behandling positivt, där ett strukturerat arbetssätt ingav 

förtroende och gjorde patienterna nöjda med sin behandling. 
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Smärtskattningsinstrument 
 

Att använda sig av smärtskattningsinstrument samt lyssna på patientens upplevelser av 

smärta är grundläggande när det gäller smärtbedömning och smärtbehandling. Vid 

postoperativ smärta finns behov av att bedöma patientens smärta kontinuerligt. Till 

detta bör ett lättförståeligt och lätthanterligt mätinstrument användas för att mäta 

smärtans intensitet. De rekommenderade smärtskattningsskalor som finns att tillgå samt 

som oftast används är: 

 Numerisk skala (NRS) Denna skala innebär att patienten väljer en siffra mellan 0 

(ingen smärta) och 10 (värsta tänkbara smärta). Patienten kan ange siffran verbalt, 

markera siffran på en linjal eller sätta ett kryss på en pappersskala. 

Verbal beskrivande skala (VRS) En del patienter har lättare att beskriva sin smärta med 

ord än siffror. Med hjälp av en verbalt beskrivande skala kan patienten skatta smärtan 

med beskrivande ord, adjektiv. Skalan kan bestå av sju eller fyra ord som beskriver 

smärtans intensitet. Det ord som patienten anger på skalan dokumenteras.  

Visuell analog skala (VAS) En skala där patienten markerar sin smärta antingen med en 

markör eller ett kryss utmed en exakt 10 cm lång linje, med ändpunkterna "ingen smärta 

= 0" till "värsta tänkbara smärta =10". Skalan läses av med hjälp en linjal på 10 cm. 

Skalan finns med en sida för patienten samt en graderad sida för sjuksköterskan eller 

annan vårdpersonal att läsa av. En del patienter har svårt att uttrycka sin smärta med 

hjälp av de mest traditionella smärtskattningsskalorna. Hos patienter med nedsatt 

kognitiv förmåga kan fysiologiska parametrar, som exempelvis puls, blodtryck och 

andningsfrekvens kombinerat med hur patienten beter sig, om exempelvis patienten 

uppträder aggressivt eller visar tecken till oro. Det viktigaste är att på något sätt kunna 

utröna om patienten har smärta och är i behov av smärtlindring (Vårdhandboken, 2018). 

Om patienten har nedsatt kommunikationsförmåga finns ett flertal beteendeskalor som 

kan användas. Exempelvis Abbey Pain Scale som ofta används på patienter för vård i 

livets slutskede. Abbey Pain Scale är ett instrument för att skatta smärta hos personer 

som inte kan verbalisera sin smärta, eller med nedsatta kognitiva funktioner. Det finns 

att ladda ned på Svenska Palliativregistrets hemsida (Svenskt demenscentrum, 2018). 

Då det ofta är svårt att bedöma patienter med nedsatt kognitiv förmåga eller 

demenssjukdom. Ett sätt som sjuksköterskor ofta använder är att titta på patienternas 

kroppsspråk, rörelsemönster och mimik, samt att ta hjälp av anhöriga eller annan 

vårdpersonal för att uppfatta förändringar i patientens beteendemönster (Wysong, 



 

6 

 

2014). Ett annat instrument som kan användas och som används främst hos barn, men 

som även visat sig fungerat bra hos vuxna är FLACC (Face, Legs, Aciticity, Cry, 

Concolability). Denna förkortning står för: Ansikte, ben, aktivitet, gråt och tröstbarhet. 

FLACC kan användas för att smärtskatta vid olika kortare tillfällen med poäng mellan 

0-2 på varje enskild parameter, där patienten iakttas under några sekunder och den 

sammanlagda poängen. Maxpoäng 10=värsta tänkbara smärta, 0=ingen smärta alls. 

Smärtskattningen bör upprepas flera gånger per dag i olika situationer för att få en 

helhetsbild under dygnet. Varje enskild vårdenhet bör komma fram till vilket, eller vilka 

smärtskattningsinstrument som är mest lämpliga för de patienter som vårdas där. 

Vilken skala sjuksköterskan väljer att använda bör utgå från den enskilda patientens 

behov och situation. Oavsett vilken skala som används anses de ha god klinisk relevans 

förutsatt att mätningen utgår ifrån patientens smärtupplevelse och självskattning. Då 

smärta bara kan uppskattas och inte mätas är det endast den enskilda patienten som kan 

skatta sin smärta (Vårdhandboken, 2018). 

Bijur et. al (2001) utförde en studie för att bedöma VAS-skalans tillförlitlighet vid akut 

smärta. VAS tillförlitlighet gällande smärtskattning bedömdes vara hög. I flertalet andra 

studier har detta smärtskattningsinstrument visat stor tillförlitlighet i bedömning av 

akuta smärttillstånd. Både god reliabilitet och validitet påvisas i användandet av denna 

skala och mäter det vi vill mäta (Lindgren & Svensson, 2014; Werner & Leden, 2010;  

Hommel & Bååth, 2013; Brokelman et.al. 2012). En reviewartikel av Williamson & 

Hogart (2004) bestod i att kartlägga den tillgängliga forskningen gällande tre vanliga 

smärtskattningsskalor. Visual Analog Scale (VAS), Verbal Rating Scale (VRS) samt 

Numerical/numeric Rating Scale (NRS). I studien framkom att VAS hade störst 

felfrekvens samt ansågs vara svårare att använda än NRS och VRS. Patienter med hög 

ålder samt patienter med kognitiv nedsättning hade svårare att skatta sin smärta med 

VAS skalan än med de andra skalorna.  Smärtskattning med smärtskattningsskalor är 

inte alltid lätt, beroende på patientens förmåga och kunskap att skatta sin smärta. Även 

sjukvårdspersonalens kunskaper samt förmåga att tolka poängen på skalorna påverkar 

smärtbedömningen. Eftersom smärta är en subjektiv upplevelse, är det enda sättet att 

bedöma smärta att lyssna på patienten, utan att lägga in egna bedömningar och 

värderingar.  Smärta är det patienten säger att det är. Det finns studier som påvisar 

skillnader i hur sjuksköterskor bedömer patienternas smärta och hur patienter själv 

upplever smärtan. En sådan studie gjordes av Schugarman et. al (2010) där 465 

patienter deltog. Jämförelser gjordes på hur patienten skattade sin smärta jämfört med 
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hur sjuksköterskor skattade patienternas smärta med hjälp av NRS-skalan. Studien 

resulterade i att sjuksköterskor i en fjärdedel av fallen underskattade patienternas 

smärta. 

Denna studie kan bidra med ökad förståelse om varför smärtbedömning, behandling, 

uppföljning och dokumentation är viktig vid smärta i samband med kirurgi och andra 

akuta smärttillstånd. Detta kan i sin tur leda till minskat lidande för patienten, adekvat 

och individanpassad smärtbehandling, samt kortare vårdtider. Studiens resultat kommer 

av författaren att användas i ett förbättringsarbete gällande akut och postoperativ smärta 

och smärtbehandling av patienter efter kirurgiska ingrepp. Det är vanligt att kirurgiska 

avdelningar har specifika riktlinjer och lokalt utformade PM för hur bedömning och 

behandling av hur akut smärta ska hanteras. Trots att det är läkarens ansvar att ordinera 

adekvat medicinering utifrån patientens situation, är det sjuksköterskan som bedömer 

smärtintensiteten hos patienterna och har rollen som patientens talesman (Abdalrahim, 

Majali, & Bergbom, 2010 

 

Teoretisk referensram 

 

En teori om akut smärta som utvecklades av Marion Good är en Middle-range theory: 

Acute pain management theory. Syftet med denna teori var att införa riktlinjer för 

smärtlindring. Good noterade behovet av en balans mellan medicinering och 

biverkningar av smärtstillande läkemedel. Smärta efter en operation innebär inte bara en 

intensiv känsla av obehag. Svår smärta påverkar även läkning och återhämtning negativt 

vilket kan ge komplikationer som exempelvis muskelspänningar, infektion eller 

urinretention. För att förhindra detta har Agency for Health Care Policy and Research 

(AIICPR) utformat riktlinjer för hur akut postoperativ smärta bör behandlas. Denna 

omvårdnadsteori av akut smärtbehandling ger en struktur som består av riktlinjer för 

omvårdnadsverksamhet och mål för att utveckla förmåga för att minska smärta efter 

operation eller trauma. Dess yttersta mål är att säkerställa att patienterna har mindre 

intensiv smärta efter att ha genomgått en operation, med minimala biverkningar av 

medicinering, samt att på detta sätt lindra lidandet för patienterna och förkorta 

vårdtiden. Teorin främjade också patientutbildning i samband med postoperativ 

smärtlindring och uppmuntrad planutveckling för acceptabla nivåer av smärthantering.  

Teorin grundar sig i tre områden med målsättning att skapa balans mellan analgesi och 
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biverkningar. Multimodalintervention innefattar hur flera åtgärder gällande 

smärtlindring där kombinationen av kraftigt smärtstillande läkemedel kombinerat med 

andra farmakologiska läkemedel eller icke farmakologisk behandling kan förstärka 

effekten av smärtlindring. Andra alternativa omvårdnadsåtgärder, regelbunden 

bedömning av smärta och biverkningar av givna läkemedel eller omvårdnadsåtgärder. 

Identifiering av otillräcklig smärtlindring samt oacceptabla biverkningar. Vilka åtgärder 

som sätts in samt ytterligare åtgärder vid utebliven effekt eller åtgärder mot 

biverkningar. Patientens delaktig i sin behandling med patientundervisning och 

målsättning med smärtlindringen (Good, 1998). 

 

Problemformulering 
 

I tidigare forskning har studier gjorts på smärtbedömning och 

smärtbehandlingsstrategier både utifrån patient-, sjuksköterskeperspektiv, där brister har 

identifierats. Det som framkommit i tidigare studier är differenser i bedömning av 

smärta, där patienten och sjuksköterskans uppfattning skiljer sig (Heikkinen, Salanterä, 

Kettu & Taittonen (2005), Klopper, Andersson, Minkkine, Ohlsson, & Sjöström (2006).   

Problem har även identifierats gällande användning av smärtskattningsinstrument, där 

både kunskapsbrist men även misstro på tillförlitligheten av smärtskattningsskalor till 

viss del fanns hos sjuksköterskor. Bristande kommunikation, patienter saknade 

information om smärtskattning, smärta och behandling, sjuksköterskor tolkade 

patienters både verbala och fysiska uttryck för smärta olika, sjuksköterskor hade även i 

viss mån en tendens att misstro patientens egen smärtskattning (Wadensten m fl., 2011).  

I tidigare studier framkommer även att sjuksköterskan litar på att 

analgetikabehandlingen gett god effekt då uppföljning saknas och patienten av olika 

anledningar inte påtalar sin smärta (Kim, Schwartz-Barcott, Tracy, Fortin & Sjöström, 

2005).  Det finns även studier som påvisar att även då det finns tydliga riktlinjer för 

bedömning, behandling och uppföljning av postoperativ smärta, är ofta patienternas 

upplevelse att de inte ges tillräcklig smärtlindring vid akuta smärtgenombrott eller vid 

smärta (Richards & Hubbert, 2007).  Detta medför onödigt lidande för patienten och 

fördröjer samt försvårar patientens återhämtning och rörelseförmåga. Bijur et. al (2001),  

Brokelman et.al. (2012),  Schugarman et. al (2010)   Detta postoperativ ger även en 

ökad risk för att smärtan blir långvarig och kan ge kronisk smärta. Sjuksköterskan har 

således en viktig funktion avseende detta. I tidigare studier framkommer att 
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smärtbehandling sker rutinmässigt (Idvall et. al (2008). Många studier om postoperativ 

smärtbehandling är kvantitativa och det finns få kvalitativa studier som undersöker 

sjuksköterskans perspektiv på behandling av postoperativ smärta. Kvantitativa studier 

utförs ofta genom frågeformulär eller enkäter med redan utformade svarsalternativ och 

vänder sig till en stor grupp, har därmed ofta en stor svarsfrekvens med ett generellt 

men kvantifierbart resultat. Många av studierna är gjorda utifrån patientperspektiv i 

form av intervjustudier. Det finns intervjustudier där sjuksköterskors upplevelser av hur 

de uppfattar och bedömer patienters smärta beskrivs. Observationsstudier gällande 

sjuksköterskors smärtskattning och behandling är sällsynta. Detta styrker även mitt val 

av studie där jag vill utforska hur sjuksköterskor hanterar detta fenomen. Valet att göra 

en kvalitativ studie gjordes då det i kvalitativ forskning, delvis genom observation 

påtalar vad som händer i rummet/mötet här och nu, samt gav studiedeltagarna möjlighet 

att genom att besvara öppna frågor kunde beskriva sina egna handlingar, attityder och 

tankar kring fenomenet som studerades.   

 

Syfte 
 

Syftet med studien är att utforska och beskriva sjuksköterskors omvårdnadsarbete hos 

patienter med akuta smärttillstånd och postoperativ smärta.  

 

Forskningsfråga 
 

Hur bemöter och hanterar sjuksköterskor patienters upplevelser av smärta på en 

kirurgisk vårdavdelning? 

 

METOD 
 

Design 
 

Studien gjordes med kvalitativ metod genom deltagande observation med efterföljande 

intervjufrågor. Metoden valdes med tanke på att få en tydlig bild om vad som händer 

här och nu, och som ger både perspektiv och variation på det som studeras. Metoden ger 

även inblick i mänskligt beteende i olika sociala sammanhang (Carlsson, 2017). För att 
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förstå fenomen, situationer och händelser är intervju en lämplig metod som ger 

deltagaren utrymma att beskriva sina tankar och känslor (Danielsson, 2012).  

Studien genomfördes som en fokuserad etnografisk studie.  

Etnografiska studier beskriver människors interaktioner och vad som händer i dessa 

möten samt vad detta leder till. Ordet etnografi härstammar från grekiskans ethnos som 

betyder grupp av människor samt ordet grafi som betyder beskrivning. Etnografi kan 

därför förklaras i stora drag som beskrivning av grupp av människor. Etnografiska 

studier innebär att forskaren ger en detaljerad beskrivning av en grupp människor, 

kulturer, och/eller kulturer i dess naturliga miljö genom observationer. Dessa grupper 

innebär individer som delar exempelvis kunskap, yrkesroll, värderingar eller språk. 

 Etnografisk inriktning skildrar och tolkar kulturella beteenden med fokus på hur och 

varför (Carlsson, 2017). För att förstå specifika samhällsfrågor som berör olika 

perspektiv i sjukvården har metoder med fokuserad etnografi visat sig vara tillämpliga 

inom omvårdnadsforskning (Cruz & Higginbottom, 2013). Grundläggande begrepp i 

etnografiska studier är fält, eller fältet, som beskriver både den plats där studien 

genomförs samt det fenomen som observeras. En annan betydande aspekt är 

fältanteckningar, de anteckningar forskaren gör under observationen (Henricson & 

Billhult, 2017). Fokuserad etnografi är en modifierad form av etnografi som utvecklades 

för att se till den ökande användningen av etnografi i sin egen kultur, det vill säga 

beskrivning av en grupp människor i ett specifikt sammanhang eller område, som i 

denna studie syftar till sjuksköterskor på en kirurgisk vårdavdelning (Costigan, 2013).  

Skillnad mellan etnografi och fokuserad etnografi ses i tabell.1. 

Fokuserad etnografi kan i korthet beskrivas som observationer av en specifik grupp där 

intresset ligger i att beskriva händelser som sker i ett speciellt definierat sammanhang 

(Henricson, 2017; Polit & Beck, 2017). I studien av Cruz & Higginbottom, (2013) 

sammanfattades forskningsstudier gjorda av sjuksköterskor som använt sig av fokuserad 

etnografi i studier med fokus på när man utforskar distinkta problem i ett specifikt 

sammanhang i olika populationer och grupper av människor. Fokuserad etnografi 

erbjuder en möjlighet att få en bättre förståelse och uppskattning av omvårdnad som ett 

yrke och den roll det spelar i samhället. För att förstå specifika samhällsfrågor som 

berör olika perspektiv i sjukvården har metoder med fokuserad etnografi visat sig vara 

tillämpliga inom omvårdnadsforskning (Cruz & Higginbottom, 2013). 

 

Utifrån detta passade denna metod studiens syfte och genomförande. Denna metod gav 
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inblick i hur sjuksköterskan bemöter och agerar i mötet av patienter med postoperativ 

och akut smärta i den dagliga verksamheten. Fokuserad etnografi har framkommit som 

en relevant forskningsmetodik som kan användas av forskande sjuksköterskor för att 

förstå specifika samhällsproblem som påverkar olika aspekter av omvårdnadspraxis.  

Studien genomfördes ej på den klinik författaren arbetar. 

 

Deltagande observation valdes med tanke på att få en tydlig bild om vad som händer här 

och nu som ger både perspektiv och variation på det som studeras. Metoden ger även 

inblick i mänskligt beteende i olika sociala sammanhang (Carlsson, 2017). För att förstå 

fenomen, situationer och händelser är intervju en lämplig metod som ger deltagaren 

utrymma att beskriva sina tankar och känslor (Danielsson, 2012).  

En deduktiv innehållsanalys genomfördes, vilken rekommenderas av Elo och Kyngäs 

(2008) när en redan existerande teori planeras utgöra bas för analysen.  

 

Tabell. 1 

I tabellen nedan hämtad och reviderad utifrån Higginbottom (2013) påvisas skillnaden 

mellan konventionell etnografi och fokuserad etnografi:  

 

Konventionell etnografi Fokuserad etnografi 

Långa fältstudier Korta fältstudier 

Under lång tid Under kort tid 

Forskaren skriver ner fakta/information Forskaren både skriver och spelar in 

fakta/information ex. spelar in intervjurer 

Solitär datainsamling och analys Datasessionsgrupper 

Öppen Fokuserad 

Undersöker sociala fält Undersöker kommunikativa aktiviteter 

Forskaren har en deltagande roll Forskaren har en fältobservatörsroll 

Forskaren har insiderkunskap Forskaren har bakgrundskunskap 

Subjektiv förståelse Bevarande 

Anteckningar Anteckningar och transkript 

Kodning Kodning och sekventiell analys 
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Urval 
 

Urval vid fältstudier där observationer sker i ett sammanhang där en grupp individer 

delar samma upplevelser, eller som i detta fall utför samma typer av arbetsmoment, 

anses samtliga i gruppen vara potentiella deltagare. I den deltagande observationen sker 

ofta ett strategiskt urval . Med detta menas att deltagare och plats för en observation 

eller flera, utses utifrån de kriterier observatören valt för att utse deltagare i studien, 

samt där observatören gjort reflektioner på vilka deltagare som kan ge bästa tänkbara 

information (Henricson, 2017).   

 

Urvalsmetod 
 

Urval gjordes genom att observera de sjuksköterskor som föll inom ramen för de 

inklusionskriterier som angetts, och som gett sitt samtycke till att delta i studien. 

Studien inkluderade ett observationstillfälle per sjuksköterska, omobservation gjordes 

dock av 3 sjuksköterskor då inget av det som skulle observeras skedde under 

observationstillfället. Målet var 10 observationer, av 12 tillfrågade sjuksköterskor som 

föll inom ramen för inklusionskriterierna valde 11 att delta, 1 av dessa valde sedan att 

hoppa av studien, vilket resulterade att 10 observationer genomfördes. Observationer 

skedde på en kirurgisk vårdavdelning i Mellansverige. Samtliga sjuksköterskor på 

avdelningen, förutom de som arbetat mindre än 6 månader var inkluderade och fick 

förfrågan att delta i denna studie. De sjuksköterskor som inkluderades i studien var 

allmänsjuksköterskor samt två sjuksköterskor med specialkompetens inom kirurgi. 

Samtliga sjuksköterskor var kvinnor i åldrarna 23-64 år och hade arbetat på avdelningen 

från 2 år och längre. De sjuksköterskor som exkluderades var sjuksköterskor med 

mindre än 6 månaders erfarenhet av att arbeta med patienter med akut och postoperativ 

smärta. Detta då många nyanställda sjuksköterskor anses behöva tid för att komma in i 

rutiner och lära sig använda bedömningsinstrument. 

 

Datainsamlingsmetod 
 

Datainsamling skedde genom att författaren följde varje enskild sjuksköterska ca 2-5 

timmar av ett arbetspass.  

Observationerna genomfördes vid 11 tillfällen varav en observation ej är med i 
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resultatet på grund av att ingen smärtproblematik observerades under arbetspasset. 

Observationerna gjordes under både dag-, kvälls- och nattpass. 6 observationer gjordes 

under morgonen på dagarbetspass, dagpassets arbetstid var mellan kl. 7.00- 16.00, 3 

observationer gjordes under kvällstid, kvällspasset var mellan kl. 14.30-22.00, 1 

observation gjordes under natten, nattpasset var mellan kl. 21.30-07.00. Observatören 

var dock inte med under hela arbetspasset, utan gick med sjuksköterskan mellan 2-5 

timmar från arbetspassets start, beroende på vilka observationer som gjordes och när 

observationerna bedömdes vara tillräckliga för studien. Utöver detta avsattes ca 10-15 

minuter för intervjufrågor, som skedde på sjuksköterskeexpeditionen, enskilt med varje 

sjuksköterska efter observationstidens slut. Efter observationen och intervjun avsatte 

observatören ca 1 timme för tid till dokumentation och sammanställning av 

intervjufrågor och fältstudieanteckningar. Datainsamlingen genomfördes genom 

deltagande observationer på en kirurgisk vårdavdelning under våren 2018. Under 

observationerna var författaren klädd i arbetskläder men utan namn- och 

befattningsskylt. Genom samtal samt i samråd med avdelningschefen, togs ett 

gemensamt beslut om att detta var ett bra sätt att inte störa patienterna, samt att 

observatören blev mer ”osynlig”. Detta för att visa tillhörighet till vårdenheten men 

samtidigt markera att i denna situation var inte denna person en del av vårdteamet. 

Under observationerna gjorde författaren fältanteckningar samt förde anteckningar om 

egna reflektioner. Detta var exempelvis hur rumsmiljön såg ut, mörkt, bländande ljus, 

rörigt på sängbord, hur sängen såg ut, om den var bäddad, om det såg knöligt eller 

obekvämt ut. Det noterades även hur sjuksköterskans bemötande gentemot patienterna 

upplevdes, tydlighet i kommunikationen, ögonkontakt med patienten samt vilket 

utrymme patienten gavs att beskriva sin situation. Anteckningarna renskrevs och lade 

grund för, samt användes vid analys av resultatet. Efter varje observation ställdes 

ostrukturerade öppna intervjufrågor till varje enskild sjuksköterska utifrån vad som 

observerades utifrån bestämt område (Henricson, 2017).  De frågeställningar som 

användes under intervjuerna beroende på vilket resultat observationerna gav handlade 

om smärtskattning och smärtskattningsinstrument, hur smärtan prioriterades, följdes 

upp och dokumenterades. Det vill säga semistrukturerade intervjuer, där intervjuerna 

utgick från frågeområden snarare än exakta, detaljerade frågor. 

Exempel på intervjufrågor: 

Hur brukar du skatta smärta? 

Brukar du använda något smärtskattningsinstrument, i så fall vilket? 
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Hur brukar du följa upp patienters smärta? 

Vad är det som utgör hinder för att göra smärtskattning samt uppföljning av 

smärtbehandling? 

Hur och när brukar du dokumentera patienternas smärta? 

 

Intervjufrågorna spelades in med hjälp av mobiltelefon. En intervjuguide utarbetades 

utifrån studiens syfte. Ofta börjar en kvalitativ forskningsintervju med så kallade 

ostrukturerade intervjuer med öppna frågor. Denna metod anses vara flexibel då inga 

frågor är förberedda relaterat till vad som kommer fram i de observationer som gjorts, 

samt då forskaren inte i förväg vet vilka frågor som kommer utifrån vad som 

observerats (Polit & Beck 2017, sid. 509-511). Enligt Knoblauch (2005) anses möten 

med medobservatör för diskussion om fältanteckningar samt renskrivning av data av 

vikt. Detta kunde dock ej ske då det endast var en författare till denna studie. Enligt 

Carlson (2012) bör en övre gräns på 5–6 timmar finnas för varje observation eftersom 

det tillkommer tid för renskrivning av fältanteckningarna 

 

Tillvägagångssätt 
 

Tillstånd för genomförande av studien söktes hos den aktuella enhetens 

verksamhetschef samt avdelningschef genom mail. Samtycke från verksamhetschef 

gavs genom underskrivet returnerat brev. Information om studien delgavs till 

sjuksköterskor på en arbetsplatsträff med information om studiens syfte, samt på vilket 

sätt studien skulle komma att genomföras med observationer och efterföljande 

intervjuer. Information om frivilligt deltagande, informerat samtycke, samt 

kontaktuppgifter till författaren för eventuella frågor gällande studien delgavs via mail, 

samt vid direkt kontakt i samband med arbetsplatsträffen. De sjuksköterskor som 

uppfyllde inklusionskriterierna för studien och som ej var närvarande under 

arbetsplatsträffen, kontaktades via mail av författaren. 

Innan studiens start gjordes två provobservationer på en annan avdelning än där studien 

genomfördes. Detta gjordes som ett test för upplägget, samt för att se att 

tillvägagångssättet och tidsplanen behövde redigeras. Författaren fann då att tiden för 

varje observationstillfälle behövde utökas från 1-2 timmar till 2-5 timmar. Observatören 

förde fältanteckningar i en observationsmall som utformades utifrån Svensk Förening 

för Anestesi och Intensivvård (SFAI) riktlinjer för akut smärtbehandling. 
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Anteckningarna gjordes simultant med observationerna för att ingen väsentligt 

information skulle falla bort. Korta anteckningar gjordes i observationsmallen där även 

observatörens egna reflektioner antecknades. Då studien genomfördes i välkänd miljö 

liknande miljön på observatörens egen arbetsplats var observatören medveten om den 

förförståelse detta innebar. Observatören försökte genomföra studien med objektiv blick 

utan att lägga in egna värderingar, men hade även i tanke hur förförståelsen kunde 

påverka situationen. Att vara forskare i välkända miljöer innebär både för- och 

nackdelar.  Fackterminologi, yrkesmässiga koder och sociala relationer ger en större 

förståelse i sammanhanget där observationen sker. Nackdelar kan vara bristande 

förmåga att lägga den egna föreställning åt sidan, att distansera sig och inte dra 

förhastade slutsatser om det som inträffar. Som forskare är utmaningen att se och förstå 

något välbekant med nya ögon (Scott, 2013). Detta upplevdes av observatören som en 

svårighet under de två provobservationerna som genomfördes på forskarens 

hemavdelning. Tankar och funderingar på hur och varför de sjuksköterskor som 

observerades agerade som de gjorde påverkades, dels på grund av den välkända miljön 

samt dels på hur observatören själv brukar agera i liknande situationer. Detta kändes 

dock som forskare lättare att distansera sig till på en annan vårdenhet.  Data angående 

bemötande, på vilket sätt sjuksköterskan kommunicerade med patienten, om/hur 

smärtskattning gjordes. Hur smärtlindring prioriterades samt vad eller vilka moment 

som störde och påverkade sjuksköterskans agerande nedtecknades. Även dokumentation 

och uppföljning av smärta och smärtbehandling noterades.  

Fältanteckningarna inleddes med en beskrivning av miljön runt patienten, om patienten 

låg på enkelsal eller sal med fler patienter, ljudvolym, belysning, störande ljud som 

exempelvis ringande telefoner, om det fanns fler på rummet som samtalade med 

sänggranne eller utförde sysslor som kunde uppfattas som störande under samtalet. 

Därefter samlades information uteslutande genom observation av sjuksköterskans 

kommunikation och handhavande gällande patientens smärta. Vilken dialog 

sjuksköterskan förde med patienten, hur smärtan skattades, när och hur smärtlindring 

gavs, hur behandlingen följdes upp och dokumenterades. Klockslag noterades 

kontinuerligt för att se hur lång tid det tog att genomföra olika moment. Efter varje 

observation gjordes en kortare semistrukturerad intervju som baserades på de händelser 

som observerats. Intervjuerna spelades in på mobiltelefon, vilket alla studiedeltagare 

utom 2 godkände och kände sig komfortabla med. Det uppfattades då av dessa 2 

deltagare som mer utlämnande att bli inspelade. Under intervju med de 2 
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studiedeltagare som kände sig obekväma med röstinspelning, skrevs intervjusvaren ned 

på papper. Intervjuerna skedde med öppna frågor där deltagarna delgav sina tankar och 

synpunkter.   

 

Dataanalys 
 

Den analysmetod som användes var innehållsanalys, med deduktiv metod, där de 

fältanteckningarna som gjordes under observationerna renskrevs av observatören i 

direkt anslutning till observation och intervju. Analys gjordes med hjälp av en 

observationsmall med bestämda kategorier utformade utifrån Svensk Förening för 

Anestesi och Intensivvård (SFAI) riktlinjer för akut smärtbehandling.  Analyserna 

gjordes löpande och kontinuerligt vartefter observationer och intervjuer 

dokumenterades. Analyserna av materialet genomfördes genom öppen kodning vilka 

sorterades in i underkategorier som sedan slogs samman i kategorier utifrån vad som 

observerades. Exempel på detta presenteras i ett analysschema, se Tabell 2. Svaren på 

intervjufrågorna skrevs ner och genomgick en första analys några dagar efter de 

ställdes, då dataanalys i etnografiska studier sker parallellt med studien. Detta gjordes 

för att säkerställa att aktuell data beskrivs och dokumenteras korrekt (Henricson, 2017). 

 

Tabell 2. Exempel på analysprocessen där meningsbärande enheter, kondensering, kod, 

och kategorier sammanställdes utifrån fältanteckningar.  

 

Meningsbärande enhet Kondenserad enhet Kod Kategori 

Sjuksköterskan 

presenterar sig för 

patienten. 

Frågar patienten hur 

smärtan ter sig, om den 

kommer i intervaller eller 

är ständigt pågående 

För dialog med 

patienten. Frågar om 

tidigare smärtlindring 

och hur den fungerat. 

Svarar på frågor om 

läkemedelseffekt. 

Informerar om 

smärtlindring. 

Bemötande/ 

kommunikation 

Patienten tillfrågas 

verbalt om 

smärtintensitet på en 

skala mellan 1 och 10, 

Förklarar 

smärtintensitetens 

betydelse på skala 

mellan 1 och 10. 

NRS-skala Mätbara 

observationer/ 

Smärtskattning. 
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sjuksköterskan förklarar 

att 1är ingen smärta eller 

nästan ingen smärta alls, 

samt att 10 är värsta 

tänkbara smärta. 

Enkelsal. 

Dämpad belysning. 

Öppen dörr till 

korridoren. 

Mycket spring utanför 

dörren, samt samtal 

mellan vårdpersonal 

utanför dörren. 

Sjuksköterskestudent är 

med på salen. 

Sjuksköterskan 

upprepar frågor och 

svar till patienten, då 

ljudnivån stör samtalet. 

Samtalar samtidigt med 

sjuksköterskestudent. 

Störande ljud 

och 

arbetsmoment i 

anslutning till 

samtal med 

patienten. 

Miljö 

 

 

 

Forskningsetiska överväganden 
 

Genom att delta i denna studie fanns risk för att den enskilda sjuksköterskan kunde 

känna sig utpekad, bedömd, känna sig utsatt för personliga åsikter eller känna oro för att 

bli tillrättavisad. Författaren gjorde därför i informationsbrevet om informerat samtycke 

en förklaring, samt gav beskrivning hur studien skulle genomföras. Alla uppgifter har 

behandlats konfidentiellt. Allt material kodades så att ingen identitet kunde röjas. 

Inspelat material raderades direkt efter att det skrivits ner, nedskrivet material att 

förvarades i ett inlåst skåp som endast författaren hade tillgång till. Materialet förstördes 

efter analys. 

Då forskaren följde sjuksköterskorna under deras arbete gavs muntlig information till 

patienterna att observatören gick med och betraktade sjuksköterskorna i 

utbildningssyfte. Ansökan om etikprövning skickades till forskningsetiska rådet på 

högskolan i Gävle. Efter godkännande från etiska rådet informerades de sjuksköterskor 

som valde att delta i studien om att de inte var ålagda att slutföra sitt deltagande De 

kunde när helst de önskade avbryta sitt deltagande utan konsekvenser. Datainsamling 

och databehandling skedde konfidentiellt där ingen av deltagarna kunde identifieras i 
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det slutgiltiga resultatet. Information om detta delgavs under informationsmötet på 

arbetsplatsträffen, samt via mail där även dokument om informerat samtycke bifogades  

(Polit & Beck, 2017).  

Resultat 
 

Studien resulterade i att sjuksköterskor smärtskattar patienter med smärtproblematik, 

främst vid ankomst till avdelningen, samt när patienter påtalar smärts. Uppföljning av 

smärta sker dock inte rutinmässigt. Många av sjuksköterskorna förlitar sig på att 

patienterna själva säger till om smärtlindringen ej hjälpt, eller om de behöver ytterligare 

smärtlindring. Ett bifynd till detta är att detta dock ej är tillförlitligt då många patienter 

av oklar anledning inte påtalar detta. Sju av 10 sjuksköterskor uppgav att de använde 

VAS-skalan vid smärtbedömning. Under studien framkom dock att ingen använde VAS-

skala, författaren observerade även att ingen VAS-skala användes. Det 

smärtskattningsinstrument som användes vid samtliga observationer var NRS-skalan. 

Detta härleder till att utbildning kan vara aktuell för sjuksköterskor gällande 

smärtskattningsinstrument, samt hur dessa fungerar. Tre av 10 sjuksköterskor ansåg att 

smärtskattningsskala ej var ett optimalt handhavande gällande smärtskattning. Dessa 

ansåg att en bedömning av patientens beteende, som exempelvis, grimaser, problem att 

röra sig, verbalt uttryck för smärta som kvidande, stönande eller likande var ett mer 

tillförlitligt tecken till smärta. Detta i kombination med hög puls och högt blodtryck. 

Tidigare studier påvisar dock att patienter kan ha hög smärta utan att det syns. En del 

patienter ”håller god min” och ger ej uttryck för sin smärta verbalt eller fysiskt, men kan 

ändock ha en relativt hög smärta. 

De strategier och faktorer som spelar in i sjuksköterskans hantering av patienter med 

akut- och postoperativ smärta på vårdavdelning har i resultatredovisningen delats in i 6 

kategorier: Bemötande och kommunikation angående smärta, mätbara 

observationer/smärtskattning, miljö, tid till att smärtlindring administreras, uppföljning 

och dokumentation. Kategorierna presenteras med tillhörande citat från intervjuerna.  

 

Bemötande och kommunikation angående smärta 
 

Samtliga sjuksköterskorna i studien påvisade ett vänligt bemötande, där de presenterade 

sig för patienterna. Studiedeltagarna ställde frågor om patienternas välmående, hur 

natten, dagen eller kvällen hade varit. De pratade även med patienterna om 
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måltidssituationer, om de hade matlust och kunde äta, eller vad det var som exempelvis 

gjorde att de inte hade någon aptit. Detta gjordes mestadels enligt vad informanterna 

uppgav genom att få en allmän information om patienternas status. I de fall patienterna 

gjort en bukoperation som exempelvis galloperation eller tarmoperation ville 

sjuksköterskorna få information om varför patienterna inte hade förmåga att äta, om det 

berodde på rädsla för att smärta skulle uppstå, eller rädsla för att matintag skulle ge 

ökad avföring som kunde orsaka smärta. Åtta av sjuksköterskorna ställde direkta frågor 

om smärtan med hjälp av smärtskattningsskala (NRS) vid första mötet med patienten.  

En sjuksköterska beskriver: 

 

”Jag brukar presentera mig om jag inte har träffat patienten tidigare och 

fråga hur det känns, om det har blivit bättre. När jag ber patienten 

uppskatta sin smärta på en skala mellan 0 och 10 brukar jag förklara att 0 

är inget ont och 10 är det värsta man kan tänka sig” Ssk 6 

 

Sjuksköterskorna förde oftast en dialog med patienterna angående smärta och fysisk 

aktivitet. De bad patienterna beskriva vid vilka rörelser smärtan uppkom eller 

förvärrades. De gav även förslag på icke farmakologiska åtgärder som exempelvis, 

lägesändring i sängen, erbjöd gånghjälpmedel eller annat stöd för att avlasta användning 

eller ansträngning av den kroppsdel som smärtade. Två av sjuksköterskorna tog upp 

frågan om smärta vid vila, när de åt eller drack samt smärta vid toalettbesök. En av 

sjuksköterskorna i studien frågade om smärta vid andning. Vid 2 möten ställdes inga 

frågor alls angående smärtan, där sjuksköterskan endast administrerade läkemedel efter 

att ha fått information från en undersköterska om att patienten hade ont.  En 

sjuksköterska beskrev hur hen brukade inleda sitt samtal gällande smärta med patienten: 

 

” När jag kliver på passet brukar jag alltid fråga patienterna hur dagen 

eller natten har varit, jag försöker fråga i alla fall. Första dygnet höll 

patienten igen och talade inte om att den hade ont innan det gått för långt. 

Då informerade jag patienten om att det är bättre om den säger till i 

tid ”ssk 10 

 

Något som påverkade kommunikationen var hur verbal patienterna var, om de hade syn- 

eller hörselnedsättningar, svårt att uttrycka sig på grund av sjukdom mentala handikapp,  
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eller språkförbistringar. Då det under observationerna ej fanns någon patient med 

utländsk härkomst, var kommunikation gällande förståelse genom bristande 

språkförståelse inte något problem. Frågan kom heller inte upp vid intervjuerna då detta 

inte uppmärksammats. 

 

Mätbara observationer/Smärtskattning 
 

Sjuksköterskorna i studien bedömde smärtan på olika sätt hos patienterna. I vissa fall 

med hjälp av smärtskattningsskala, i samtliga fall NRS-skalan. Många sjusköterskor 

ansåg att de använde VAS-skala. 

 

 ”Jag använder oftast en skala när jag smärtskattar, inte jämt. Det blir ju att 

man frågar VAS, fast egentligen är det ju NRS” Ssk 9 

 

Smärtskattning gjordes även genom klinisk blick, samtliga sjuksköterskor uppgav att de 

tittade på beteende och rörelsemönster hos patienterna. Hur ansiktsuttrycket förändrade 

sig, främst vid rörelser, de tittade även på förändringar i patienternas andningsmönster, 

om de andades snabbt, stönade eller i vissa fall höll andan. I den fysiska aktiviteten 

uppgav även där samtliga sjuksköterskor att de noterade patienternas beteende när de 

skulle sätta sig upp i sängen, exempelvis i samband med bukoperation, hur 

kroppshållningen såg ut när de stod upp eller vid aktivitet, när patienten var 

uppegående, vred sig eller vid exempelvis toalettbesök. Om de hukade sig, höll sig mot 

magen eller kunde röra sig som vanligt. 

 

” Jag brukar bedöma smärta på olika sätt, jag brukar använda VAS eller 

NRS, man kan titta på dom hur dom ser ut, ser dom opåverkade ut eller 

grimaserar dom, eller sitter dom liksom och viker sig för att dom har ont” 

SSk 10 

 

Under studien noterade observatören att 8 av 17 patienter skattades med 

smärtskattningsskala. Under intervjuerna framkom att flera av sjuksköterskorna var 

osäkra på om de använde VAS eller NRS-skala. En sjuksköterka uppgav: 
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 ”Jag kan aldrig skilja på dom där smärtskattningsskalorna,  men jag 

frågar oftast på skala 0-10, så får patienten säga vad dom ligger på mellan 

0 och 10” ssk 6 

 

Då sjuksköterskorna tillfrågades om de alltid använde något smärtskattningsinstrument 

var det en sjuksköterska som brukade använda VAS-skala och även bra med sig en 

sådan i bröstfickan.  

 

 ”Jag brukar bara använda mig av VAS som smärtskattning, om patienten 

inte är verbal brukar jag gå efter ansiktsuttryck och så” Ssk1 

 

Två sjuksköterskor ansåg att VAS eller NRS inte gav någon bra skattning av smärta, då 

det inte syntes på patienterna att de hade ont. De uppgav att de tyckte att bedömning av 

vitalparametrar, som andningsfrekvens, puls och blodtryck gav en mer tillförlitlig 

bedömning av smärta. Samtliga sjuksköterskor kände att de inte alltid litade på vad 

patienterna sa när de skattade sin smärta. Då de tillfrågades varför uppgav samtliga 

deltagare att de inte misstrodde att patienten hade ont, men att de ofta baserade 

smärtintensiteten utifrån sin egen uppfattning om vad lätt eller svår smärta innebar samt 

att det som tidigare nämnts att patienten inte visuellt påvisade smärta. En av 

sjuksköterskorna uttryckte det som:  

 

” Alltså när patienten säger att han ligger på 9-10 på den där skalan, men 

samtidigt ligger helt opåverkad i sängen och tittar på TV, då undrar man  

ju….visst han hade säkert ont men vaddå, helt opåverkad liksom, eller så är 

det kanske jag då, som inte fattar hur ont det, gör…men det borde ju synas 

liksom…”, Ssk5 

 

Under studien tillfrågades 8 av patienterna om smärtans lokalisation och intensitet. 

Sjuksköterskorna bad då patienterna beskriva, eller peka var det gjorde ont. Hur smärtan 

kändes, om den var molande, ilande, stickande eller krampliknande. Vid 7 av 

observationer bad sjuksköterskan patienten att berätta mer ingående om sin smärta. Hur 

och när den började, om patienten haft liknande smärtor förut, hur ofta de kom, samt om 

den smärtlindring de fått hade gett någon bra effekt. 

Vid 2 tillfällen noterade observatören att ingen smärtskattning gjordes i mötet mellan 
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sjuksköterska och patient. Dessa patienter hade då meddelat en undersköterska att de 

hade ont då sjuksköterskan var upptagen med annan patient eller satt på rond. Under 

intervjuerna framkom att bristande smärtskattning ofta berodde på stress, eller avbrott i 

arbetet på grund av exempelvis ronder, telefonsamtal eller att sjuksköterskan blev 

avbruten av frågor från anhöriga, andra yrkeskategorier och att det helt enkelt glömdes 

bort när det var mycket att göra. En sjuksköterska uppgav: 

 

” Jag använder nog VAS eller NRS, vi har VAS-skalor, men det är lättare att 

fråga, jag försöker att alltid smärtskatta dom, men nån gång när det är 

väldigt stressigt så kan jag ha missat” Ssk 8 

  

Miljö 
 

Arbetsmiljön var stundvis bullrig och stökig på grund av mycket spring i korridorer och 

patientsalar, ringande telefoner, samtal i korridoren, vagnar och sängar som rullades 

fram på avdelningen. Arbetspassen under morgonen var oftast mer stressig än 

eftermiddagspassen. Detta då patienterna ofta skulle skickas på olika undersökningar, 

behandlingar eller operationer, samt att det var begränsad tid för sjuksköterskan att 

hinna dela ut morgonmediciner innan rond. Fem av sjuksköterskorna uppgav att 

ringande telefon var det som störde mest i omvårdnadsarbetet. Samtliga sjuksköterskor 

uppgav att alla patienter borde ha enkelsal för att få en så lugn och tyst miljö som 

möjligt, men uppgav även att i vissa fall var 2-sal att föredra då en del patienter mådde 

bättre och kanske glömde bort sin smärta då de hade någon att prata med.  

En sjuksköterska uppgav:  

 

” Jag tror att många patienter har svårt att slappna av när dom ligger på 2-

sal och det är andra till exempel undersköterskor som kommer in och ska 

byta blöja eller ta prover på den som ligger brevid” Ssk 3 

 

De gånger arbetsmiljön var bullrig påverkade det även kommunikationen med 

patienterna, i vissa fall väntade sjuksköterskan att ställa frågor på grund av buller eller 

prat i närheten av patienten, vilket enligt sjuksköterskorna kunde påverka och fördröja 

smärtskattning och smärtbehandling. 
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” Ibland är det svårt att prata med patienten när det är mycket ljud och 

spring runtomkring” Ssk 6 

 

Tid till att smärtlindring administreras 
 

Tidsintervallen från det att patienten meddelat sin smärta till sjuksköterskan till dess att 

smärtlindring gavs sträckte sig mellan 10 minuter till 1 timme, vid 6 tillfällen gavs 

smärtlindring inom 10 minuter, vid 4 tillfällen inom 15 minuter, vid 2 tillfällen inom 20 

minuter, vid 2 tillfällen inom 25 minuter, vid ett tillfälle inom 1 timme, vid ett tillfälle 

gavs ingen smärtlindring, vilket av observatören tolkades bero på stressig 

arbetssituation samt avbrott för rond. Denna patient gavs då smärtlindring av annan 

sjuksköterska. Vid ett tillfälle gavs ingen smärtlindring då patienten avböjde av rädsla 

att må illa av morfinpreparat. Samtliga sjuksköterskor i studien uppgav att förutom vid 

livshotande tillstånd eller störtblödningar var smärtlindring högprioriterat. Samtliga 

deltagare uppgav att smärta var viktig att behandla så snart som möjligt för att lindra 

patientens lidande och att smärtlindring skulle administreras så snart som möjligt. Två 

av sjuksköterskorna uppgav att smärtlindring var prio 1.  

 

”Jag smärtlindrar omgående, det är prio 1” Ssk 2  

 

 Dessa sjuksköterskor uppgav även att de oftast avbröt andra arbetsuppgifter, som 

exempelvis antibiotikabehandling eller administrering av andra läkemedel som de ansåg 

kunde vänta för att ge smärtlindring. 

 

” Jag ger smärtlindring så fort som möjligt, det är prio 1”  Ssk 8 

 

Två av sjuksköterskorna angav att de prioriterade smärtlindring utifrån hur de kände 

igen patienterna och dess smärtmönster. Om de hade träffat patienterna under 

föregående arbetspass och de exempelvis var inneliggande för oklar buksmärta utan 

operativ åtgärd, var det lättare att både bedöma och behandla smärtan. Dessa 

sjuksköterskor menade att de på förhand kunde bedöma patienternas smärta utan att 

behöva göra någon smärtskattning, samt att de ”kände igen” patientens smärta och 

kunde ge smärtbehandling utifrån detta. 
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” Ibland om jag känner patienten så vet man ju lite om hur smärtan brukar 

vara, beroende på detta om typ jag vet att patienten klarar av att vänta 

brukar jag ge smärtlindring när jag har tid” Ssk 3 

 

Vid smärtbehandling av patienter som genomgått operativa ingrepp fanns det bland 

sjuksköterskorna en bild av på vilket sätt och hur ofta patienterna brukade ha ont. En 

sjuksköterska gav uttryck som: 

 

”Det kan vara en individuell grej, känner du patienten så kanske du vet om 

dom klarar av att vänta i 2 minuter eller om man måste springa liksom. Man 

ska ju ge smärtis så fort som möjligt, men jag kanske inte släpper allt jag 

har, utan jag kanske gör färdigt det jag håller på med först. Det beror lite på 

vem det är också, man måste liksom känna av situationen lite” Ssk 10 

 

Vid hög arbetsbelastning och stressiga situationer uppgav samtliga sjuksköterskor att 

administrering av smärtstillande läkemedel lätt kunde glömmas bort och att då patienten 

fick vänta onödigt länge innan smärtlindring gavs. Sjuksköterskorna påtalade om att det 

ofta berodde på att de blev avbrutna i arbetet när de exempelvis ombads hjälpa till vid 

någon annan omvårdnadssituation eller behövde hämta läkemedel i läkemedelsförrådet 

då det saknades på vagnar, att de på vägen uppmärksammade andra händelser som 

åtgärdades. Detta kunde till exempel vara att någon patient kräktes, höll på att ramla 

eller satte i halsen vid måltid.   

 

Uppföljning 
 

Tiden till uppföljning efter det att smärtlindring administrerats varierade. Uppföljning 

av smärtan gjordes på 10 av 17 patienter. Uppföljningen skedde under ett intervall 

mellan 15 minuter till 3 timmar. En uppföljning gjordes efter 15 minuter, 3 

uppföljningar gjordes efter 20 minuter, en uppföljning gjordes efter 30 minuter, en 

uppföljning gjordes efter 1 timme och 50 minuter, 3 uppföljningar gjordes efter 2 

timmar och 30 minuter samt 1 efter 3 timmar. På 7 av patienterna gjordes ingen 

uppföljning alls under den tid observatören fanns på plats. I 6 fall ombads patienten att 

höra av sig om smärtlindringen ej hjälpte. Under studiens gång gjordes uppföljning på 

olika sätt och vid några tillfällen inte alls. Vid de tillfällen uppföljning uteblev uppgavs 
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orsaken ofta vara stressrelaterad eller att det glöms bort. 

 

 ” Det tror jag att jag brukar glömma bort” Ssk 1 

 

En annan orsak till utebliven uppföljning uppgavs vara tidsbrist eller att det inte finns 

någon rutinmässig plan på hur patienternas smärtlindring ska följas upp. En 

sjuksköterska uppgav:  

 

”Jag ska säga att jag är dålig på uppföljning, tyvärr, och det är ju på grund 

av tidsbrist kan jag säga. Men som idag har man ju hunnit, jag hade bara 2 

patienter, så då har man ju hunnit följa upp bättre” Ssk 5 

 

Sjuksköterskorna påtalade att de alltid gav smärtlindring, men att de förlitade sig på att 

patienterna skulle säga till om smärtlindringen var otillräcklig. De uppgav också att de 

oftast brukade fråga om smärtlindringen gett effekt men att de inte alltid gjorde någon 

ny smärtskattning. 

 

”När jag ger intravenöst brukar jag säga att om det inte hjälpt inom 15-20 

minuter så ska dom höra av sig, annars så går jag in inom en halvtimme, 

eller om dom har fått snabbverkande per os, då går det ju ganska snabbt” 

Ssk 2 

 

Studiedeltagarna uppgav att uppföljningen av patienternas smärtbehandling dagligen 

togs upp på ronden då läkarna kunde se i läkemedelsmodulen vilken typ av 

smärtlindring patienten hade fått samt hur ofta. I samband med detta kunde då 

sjuksköterskorna ofta beskriva patienternas smärta om detta inte fanns dokumenterat. 

Sjuksköterskorna uppgav att patienterna ofta uppgav större smärta för dem än för 

läkarna, vilket kunde resultera i att läkarna inte trodde på det sjuksköterskorna berättade 

om patienternas smärta, samt att patienterna då sattes in på en lägre dos smärtstillande 

vilket försämrade behandlingsresultatet. 

 

Dokumentation 
 

Under den tid författaren fanns på plats observerades ingen dokumentation av smärta 
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förutom signering av de läkemedel som administrerades. De flesta sjuksköterskor 

uppgav att de sammanfattar och dokumenterar vid arbetspassets slut, förutom om 

smärtan var nytillkommen.  

 

”Jag brukar dokumentera när jag uppdaterar status efter ett arbetspass, om 

det inte är så att det är en patient som inte haft ont tidigare och det är något 

nytillkommet. Då brukar jag göra en problem/iakttagelse efter att jag har 

gett smärtlindringen” Ssk 8 

 

Sjuksköterskorna uppgav att det inte fanns någon tydlig rutin på hur smärta skulle 

dokumenteras samt att detta borde diskuteras fram i samråd med läkare hur det på bästa 

sätt kunde dokumenteras för att se behandlingsresultat. 

 

 ”Jag brukar dokumentera smärtan i läkemedelsmodulen, där blir det ju att, 

ja man signerar ju det man gett.”Jag brukar dokumentera i status också, 

ibland, inte alltid skriver man VAS och så om dom har blivit bra 

smärtlindrade på det dom har fått Ssk 9 

 

Samtliga studiedeltagare uppgav att de dokumenterade smärta i dagligt status och att de 

då ofta skrev att extra smärtlindring hade administrerats, ibland skrevs om behandlingen 

gett god eller ingen effekt.  

 

”Ofta skriver jag väldigt enkelt att patienten har haft ont, sen skriver jag 

den siffra patienten har uttalat, och så beskriver jag att jag har gett 

smärtlindring enligt ordination, sen dokumenterar jag om det har gett god 

effekt eller inte. Jag brukar dokumentera detta i status, jag dokumenterar 

oftast, försöker i alla fall”Ssk 6 

 

Flera av sjuksköterskorna uppgav att de sällan kunde utläsa något om patienternas 

smärtbehandling och resultat av behandling i patienternas status, då det ofta var diffusa 

beskrivningar. Då det exempelvis kunde stå att en patient under dagen fått smärtlindring 

per os med god effekt, men att det i läkemedelsmodulen kunde ses att patienten fått 

samma behandling vid upprepade tillfällen under en kort tidsintervall ifrågasattes 

trovärdigheten i dokumentationen. Deltagarna i studien uppgav även att 
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dokumentationsprogrammet inte var utformat på ett tillfredsställande sätt, samt att det 

var svåröverskådligt. 

 

Diskussion 
 

I resultatet av föreliggande studie framkom att sjuksköterskor ofta för en dialog med 

patienterna om deras smärta, samt att de i vissa fall diskuterar alternativa 

smärtbehandlingar. Sjuksköterskorna gjorde ofta gör en skattning med 

smärtskattningsinstrument då patienten påtalar smärta, men inte alltid. Uppföljningen 

varierade beroende på patienternas smärtintensitet samt hur väl sjuksköterskan kände 

patienterna och deras smärtmönster. De flesta deltagare angav att de dokumenterade 

smärtan, men påtalade även att det inte fanns någon riktig rutin hur detta skulle göras på 

bästa sätt.  

 

Resultatdiskussion 
 

Författaren anser att en observationsstudie var en tillförlitlig metod för studiens syfte. 

Att observera hur sjuksköterskor agerar i mötet med patienter som upplever smärta, hur 

de behandlar, följer upp samt dokumenterar smärta och smärtbehandling är av vikt vid 

akuta smärttillstånd samt postoperativ smärta. Dels på grund av patientens 

välbefinnande, samt dels på grund av utvärdering av den smärtbehandling som ges. 

Fungerar den?  

Studien resulterade i att sjuksköterskor smärtskattar patienter med smärtproblematik, 

främst vid ankomst till avdelningen, samt när patienter påtalar smärts. Uppföljning av 

smärta sker dock inte rutinmässigt. Många av sjuksköterskorna förlitar sig på att 

patienterna själva säger till om smärtlindringen ej hjälpt, eller om de behöver ytterligare 

smärtlindring. Ett bifynd till detta är att detta dock ej är tillförlitligt då många patienter 

av oklar anledning inte påtalar detta. Sju av 10 sjuksköterskor uppgav att de använde 

VAS-skalan vid smärtbedömning. Under studien framkom dock att ingen använde VAS-

skala, författaren observerade även att ingen VAS-skala användes. Det 

smärtskattningsinstrument som användes vid samtliga observationer var NRS-skalan. 

Detta härleder till att utbildning kan vara aktuell för sjuksköterskor gällande 

smärtskattningsinstrument, samt hur dessa fungerar. Tre av 10 sjuksköterskor ansåg att 

smärtskattningsskala ej var ett optimalt handhavande gällande smärtskattning. Dessa 
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ansåg att en bedömning av patientens beteende, som exempelvis, grimaser, problem att 

röra sig, verbalt uttryck för smärta som kvidande, stönande eller likande var ett mer 

tillförlitligt tecken till smärta. Detta i kombination med hög puls och högt blodtryck. 

Tidigare studier påvisar dock att patienter kan ha hög smärta utan att det syns. En del 

patienter ”håller god min” och ger ej uttryck för sin smärta verbalt eller fysiskt, men kan 

ändock ha en relativt hög smärta. 

 

Då smärta och smärtbehandling behöver bedömas samt regelbundet följas upp av 

sjuksköterskan har denna studie har en tydlig koppling till Acute pain management 

theory. Sjuksköterskan bör ge patienten undervisning gällande den smärtbehandling som 

ges, samt i samråd med patienten sätta upp mål för behandlingen.  

Tidigare forskning har påvisat att de hinder som kan uppstå för sjuksköterskan att 

genomföra en relevant smärtbedömning och efterföljande hantering av patienter  med 

smärtproblem var dels vilken attityd sjuksköterskan har, rutiner på avdelningen, hur 

samarbetet mellan sjuksköterska och läkare fungerade samt vilken syn sjuksköterskan 

hade på smärtlindring i relation till patienterna (Abdalrahim et al.,  2010). Ett bifynd i 

studien som inte ämnades observeras var hur sjuksköterskorna gjorde patienterna 

delaktiga i sin smärtbehandling. Att göra patienten delaktig i sin behandling, lära ut hur 

smärtskattningsinstrument fungerar samt få patienten att reflektera över sin situation 

och behandling. Kitson, Marshall, Basett & Zeitz (2013) belyser i sin studie hur 

patientdelaktighet är en grundläggande del i personcentrerad vård. I en australiensk 

observationsstudie (Tobiano, Marshall, Bucknall & Chaboyer, 2016) studerades 

sjuksköterskors och patienters samspel i omvårdnaden för att granska i vilken grad 

patienterna var delaktiga i sin vård. Det påvisades att sjuksköterskorna utförde 

omvårdnaden rutinmässigt och kontrollerat samt att det ofta inte fanns tid att göra 

patienten delaktig på grund av stressiga arbetssituationer. I studien framkom att 

patientundervisning  och kontinuerlig dialog var av vikt för att främja patientens 

delaktighet. Den vårdande miljön och omgivningen och vad som sker runtomkring 

patienten påverkar patientens upplevelser och sinnesstämning. I samband med 

exempelvis bullriga och stökiga miljöer kan smärtupplevelsen förstärkas. 

Kärninnehållet i omvårdnad grundar sig i begreppen människa, hälsa, miljö och 

vårdande som sammantaget bildar vårdvetenskapens bärande begrepp ”metaparadigm”. 

Miljön avser enligt Ylikangas (2012) på allt som finns runtomkring oss. Miljön består 

av flera olika dimensioner, omgivning, omvärld och atmosfär. Med omgivning menas 
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det som finns i närheten kring människan. Världen och och verkligheten som kretsar 

kring människan innefattar omvärlden. Med atmosfär menas omgivningens rymd av 

klimat och livsluft som består av exempelvis mentalitet och sinnesstämning. I miljöns 

centrum är människan medelpunkten.  

Gällande kommunikation med patienterna angående smärta framkom att 

sjuksköterskorna ofta förlitar sig på att patienterna påtalar sin postoperativ- eller akuta 

smärtsituation, eller att det säger till om tidigare smärtlindring inte har gett någon 

positiv effekt. Tidigare studier påvisar att detta inte alltid sker. I en studie av Kim, 

Schwartz-Barcott, Tracy, Fortin & Sjöström (2005) framkom att sjuksköterskor tog till 

sig patienternas beskrivning av sin smärta, men att det var patienternas eget ansvar att 

påtala smärtan. I denna studie framkom även att patienterna spontant gav information 

om smärtan samt att de gav information om sin smärta när de blev tillfrågade. 

I de mätbara observationerna som genomfördes gällande smärtskattning har enligt 

tidigare studier genomförts av  Williamson & Hogart (2005) som påvisade att VAS, 

VRS samt NRS hade olika effekter gällande smärtbedömning. Studien påvisade att 

VAS- skalan ofta var svårarae att använda, då dessa var svårare för patienterna att 

förstå, främst bland patienter med nedsatt kognitiv förmåga. Där framkom även att 

VRS-skalan och NRS-skalan var ett enklare instrument att tillgå för att kartlägga 

patienters smärta. Studien påvisade även att det fanns brister i huruvida sjuksköterskors 

kunskaper om skalornas användning, samt hur tolkningen av poängen på skalorna skulle 

tolkas påverkade smärtbedömningen.  I en anna studie av Schugarman et.al (2010) 

gällande NRS-skalan framkom att patienterna skattade sin smärta högre än vad 

sjuksköterskorna gjorde.           

I sjukvårdsmiljön framkom att beroende på hur omgivningen påverkade 

sjuksköterskorna att ombesörja patienternas smärta, var ofta sjuksköterskorna störda av 

kringliggande störande moment som ringande telefoner, avbrott i vårdarbetet som 

exempelvis andra akuta omvårdnadsbehov eller att andra yrkeskategorier påtalade 

sjuksköterskornas uppmärksamhet. I vårdmiljön påtalar Kristoffersen et al. (2005) den 

inre och yttre miljön. Den inre miljön innefattar patientens eller vårdpersonalens  tankar 

och värderingar, med den yttre miljön menas exempelvis sjukhusmiljön och den yttre 

omgivningen. Tillsammans är dessa miljöer av vikt för patientens välbefinnande och 

återhämtning. 

Den tid sjuksköterskorna i studien uppgav att de gav smärtlindring till patienterna 

berodde ofta på i vilken tidsmån de prioriterade smärtlindring. Även om smärtlindring 
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prioriterades högt medgav studiedeltagarna att det ofta berodde på vilken diagnos 

patienterna hade, samt att det i studien framkom att egna värderingar och tidigare 

erfarenheter av smärta i samband med diagnos, eller vad som var ”bruklig” smärta i 

samband med kirurgiskt ingrepp spelade in. Tidigare studier påvisar att sjuksköterskor 

ofta har förutfattade meningar om hur ont det brukar eller ska göra. En studie av 

(Oware-Gyekye, 2008) påtalar att smärtbehandling är en av sjuksköterskans 

huvuduppgifter att behandla, samt att smärtbehandling är en av de uppgifter inom 

omvårdnaden som bör vara patientcentrerad, det framkom även att sjuksköterskans 

förståelse för hur patienter upplever sin smärta kan variera. Därför är det av vikt att 

sjuksköterskan tillämpar personcentrerad omvårdnad för att optimera patienternas 

smärtbehandling. Uppföljning av smärtbehandling skedde på olika sätt beroende på 

vilken typ av smärta, samt vilken intensitet smärtan hade. De flesta sjuksköterskor gick 

tillbaka till patienten inom 30 minuter för att fråga vilken effekt smärtlindringen hade 

gett. I vissa fall förlitade sig sjuksköterskorna att patienten själv skulle meddela om 

effekt hade uteblivit, vilket inte alltid inträffade. I en tidigare studie Av Rejeh et. al 

(2009) påvisade att i behandling av postoperativ smärta är det av vikt att sjuksköterskan 

har tagit del av patientens smärtstatus genom kontinuerlig smärtskattning samt genom 

kommunikation med patienten om dess smärta.  

Dokumentation av smärta är ett viktigt samt nödvändigt arbete gällande 

smärtbedömning. Sjuksköterskor är ålagda att dokumentera patienters 

omvårdnadsstatus. För att garantera att patienter får en god och säker vård är det enligt 

lag ålagt att sjuksköterskor ska dokumentera i patientjournalen de bedömningar och 

beslut som genomförts gällande patientens vård och behandling (vårdhandboken, 2018). 

Trots detta fann författaren att det fanns brister i dokumentationen gällande smärta och 

smärtbehandling 

Acute pain mangement theory baseras på regelbunden bedömning av smärtan samt 

granskning och utvärdering av effekten av givna läkemedel är av vikt för att identifiera 

om läkemedlet gett förväntad effekt. Andra aspekter att beakta är för sjuksköterskan att 

vara uppmärksam på, eller att upptäcka eventuella biverkningar som kan vara kopplade 

till smärtbehandlingen. För att ge patienten en så bra behandling som möjligt är det 

önskvärt att identifiera otillräcklig smärtlindring och icke önskvärda biverkningar och 

skapa önskad balans mellan smärtlindring och biverkningar (Good, 1998). 

Effektiv smärthantering är ett av målen i den post-operativa omvårdnaden. När 

sjuksköterskan ingriper i en given situation utifrån tidigare erfarenheter och kunskaper 
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och utifrån detta väljer åtgärd för smärtlindring som baseras på denna teori. Denna teori 

är grundad i praktiken eftersom den styrs av de omvårdnadssåtgärder som utförs och har 

fokus på behandlingsmål och resultat (Watson-Miller 2005).  

 

Metoddiskussion 
 

I denna studie användes en kvalitativ metod, då detta anses vara lämpligt att användas i 

samband med att händelser ska granskas. Fördelar med metoden är att skilda händelser 

kan beskrivas och ge en djupare förståelse för fenomenet. Nackdelar med metoden kan 

vara att forskarens förförståelse kan påverka resultatet (Polit & Beck, 2012).  

Författaren hade för avsikt att utföra studien på den enhet denne arbetar, eller på ett 

annat sjukhus inom samma vårdkategori. Då detta ej var möjligt, dels på grund av att 

studien inte skulle bli tillräckligt objektiv, samt på grund av tidsbrist att att utföra 

studien på annat sjukhus valdes en vårdenhet inom liknande kategori att studera. Detta 

anser författaren inte ska påverka resultatet då det var sjuksköterskors hantering av 

smärta som observerades. 

I en studie av Tjora (2006) framkom att det finns många olika sätt att föra 

fältanteckningar på, vilket kan leda till att det som oerfaren observatör finns risk för 

bristande objektivitet, då det finns risk att observatören tidigt värderar och tolkar de 

händelser och situationer som observeras. Forskarens tidigare erfarenheter och 

kunskaper om det som ska studeras benämns som förförståelse och kan påverka vad 

som noteras under observationen. Om det som studeras sker i välkända miljöer eller i 

situationer observatören är välbekant med finns risk för att det förbises i tolkningen och 

i analysprocessen (Carlsson, 2017). Viktiga områden att beakta gällande  

förbättringsåtgärder vid bedömning av smärta bör betraktas som högprioriterat på 

vårdavdelningar. Till exempel handlingsplan/rutiner för att bedöma smärta och 

smärtintensitet, inte bara vid vila utan när patienter exempelvis förflyttar sig eller andas. 

Användning av relevanta smärtskattningsinstrument i kombination med vad patienten 

säger eller ger uttryck för. Tydliga rutiner behöver utarbetas och följas upp för att få en 

god kvalitet på vårdarbetet gällande smärtskattning och smärtbehandling. Att mäta 

kvaliteten på vården är därför av vikt för att få feedback på både goda resultat samt för 

att se brister som bör åtgärdas (Idvall & Berg, 2008). 

 

Trovärdighet  
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Trovärdighet innefattar både författarens förförståelse samt förståelsen för hur 

uppsatsens olika delar har ett samband. Sammanfattat innebär detta att bakgrunden leder 

fram till syftet som sedan besvaras i resultatet. Trovärdigheten handlar också om det är 

studiedeltagarnas uttalanden eller agerande som utgör grunden i resultatet, eller om 

forskarens uppfattning av deltagarnas uttalanden eller agerande som lägger grunden. För 

att värdera trovärdigheten i en studie kan forskaren använda sig av begreppen 

tillförlitlighet, giltighet och överförbarhet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017).   

 

 

En tydligt beskriven redogörelse för hur analysprocessen gått till säkerställer att 

resultatet är tillförlitligt (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017).   

Författaren till denna studie har genom en tydlig beskrivning försökt redogjort 

analysprocessen i studiens metoddel. Dock fanns vissa faktorer under datainsamling och 

analysprocess som kan ha påverkat resultatets tillförlitlighet. En sådan omständighet var 

att de sjuksköterskor som observerades var medvetna om att det var smärthantering som 

skulle observeras. Författaren hade innan studien påbörjades önskemål om att den 

information som gavs till studiedeltagarna var att en allmän observation av 

omvårdnadshandlingar skulle genomföras, och inte specificeras till att det var smärta, 

smärtskattning och smärtbehandling som vilket avslogs av lärosätet. Författaren anser 

att detta kunde påverka deltagarna i fråga om kommunikation och agerande.  

Tillförlitligheten kan antagligen också ha påverkats av att författaren själv har 

erfarenhet av området som studerades, vilket kan ha påverkat objektiviteten under 

observationerna. 

 

Giltighet 

 

För att ett resultat ska uppfattas vara giltigt bör det innefatta data som besvarar studiens 

syfte (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017).  

I denna studie genomfördes observationer av hur sjuksköterskor hanterade patienter 

med akuta smärttillstånd eller postoperativ smärta. Detta noterades med hjälp av en 

observationsmall som observatören fyllde i under varje observation. Resultatet 

baserades på de observationer som gjordes av varje enskild sjuksköterska samt på de 

efterföljande intervjuerna. Då en observationsmall utgjorde grunden för studien och de 

kategorier som presenteras i resultatet stärker detta studiens giltighet. I intervjuerna 
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inkluderades de delar som ansåg besvara studiens syfte. De delar av intervjuerna där 

andra ämnen som ansågs irrelevanta exkluderades.  

En studie av Creese, Bhatt, Bhojani & Martin (2008) påtalar att inbördes diskussioner 

med observatörer kring fältanteckningar var av vikt för att uppnå olika individers 

perspektiv. Allmänna reflektioner, tidigare erfarenheter, bifynd som inte ingick studiens 

syfte, samt synpunker på den metod som användes är av vikt i etnografiska studier. Med 

tanke på att denna studie utfördes av endast en observatör kan detta påverka resultatet 

av metoden och resultatet. Ytterligare sätt som kan stärka giltigheten är att låta andra 

personer läsa igenom resultatet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Författaren till 

denna studie lät därför förutom handledaren, två studiekamrater läsa igenom och 

kommentera resultatet, vilket ledde till förtydliganden och vissa förändringar.  Det är 

också av vikt att beskriva hur och vilka studiedeltagare som väljs ut (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2017).  Denna studie bestod av 10 deltagare, samtliga 

sjuksköterskor med 2 års erfarenhet eller längre. Resultatet kunde möjligen sett 

annorlunda ut om antalet deltagare varit större, men bedömdes vara tillräckligt för 

denna typ av studie.   

  

Överförbarhet  

 

Överförbarhet innefattar hur det är möjligt att tillämpa den aktuella studiens resultat i ett 

annat sammanhang (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). 

Samtliga deltagare i denna studie var sjuksköterskor på vårdavdelning. Resultatet av 

denna studie kan med fördel användas inom andra omvårdnadsområden att observera. 

Det kan dock vara fördel att göra denna typ av studie på ett sjukhus då det inom 

primärvård kan vara svårt att få tillräkligt stort deltagarantal, eller tillräckligt många 

specifika fenomen att undersöka, det är dock möjligt om detta skulle studeras på flera 

enheter under en längre tid.  

 

Kliniska implikationer för omvårdnad 
 

Brister i smärtbedömning och uppföljning av smärta gör att patienterna utsätts för 

onödigt lidande. En studie av Dunwoody et. al (2008) påvisar att sjuksköterskors 

bedömning av smärta många gånger är otillräcklig, eller att patienter upplevde 

otillräcklig smärtlindring. Det är därför av vikt att prioritera smärta och så snabbt som 
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möjligt bedöma och kartlägga smärtan. Det är även av vikt att ha en plan för hur 

smärtan ska följas upp och behandlas. För att förbättra patientens situation bör 

smärtskattning ske rutinmässigt och regelbundet, vilket skulle minska patientens 

lidande. En studie av Richards & Hubbert (2007) beskriver att trots omfattande 

forskning inom smärthantering under de senaste åren, finns det många studier som 

påvisar att postoperativ smärta ofta är underbehandlad och att smärtbedömning av olika 

orsaker kan vara bristfällig. Sjuksköterskor är den yrkeskategori som ägnar stor del av 

sin tid med patienter som lider av smärta. Trots detta saknas forskning som har försökt 

förstå hur sjuksköterskor uppfattar smärtbedömning. Syftet med denna studie var att 

lära sig hur sakkunniga sjuksköterskor bedömer, hanterar och bryr sig om patienter med 

postoperativ smärta. Fyra teman uppstod under dataanalysfasen: Att se hela människan, 

den oberoende sjuksköterskekonsten, att acceptera vad patienten säger samt 

engagemanget för kirurgisk omvårdnad. Studien resulterade i att sjuksköterskorna 

beskrev vikten av att se hela patienten,. Inte bara lyssna till den verbala beskrivningen 

av smärtan, utan även se tecken till smärta i kroppsspråk eller andra ickeverbala uttryck. 

 

Förslag till fortsatt forskning 
 

Vem kan beskriva eller bedöma vad akut- och postoperativsmärta egentligen är? Är det 

endast patientens upplevelse, eller är det relaterat till vårdpersonalens tidigare 

erfarenheter och förutfattade meningar om vad eller hur ont det bör göra, beroende på 

patientens situation?  Kan smärta generaliseras? Mer forskning inom detta område kan 

leda till ökad förståelse hos sjuksköterskor hur viktig en individanpassad smärtanalys 

samt smärtskattning är för patientens välmående och återhämtning. Att tro på patienten 

och inte ha förutfattade meningar, att dokumentera smärtan och följa upp behandlingen i 

samråd med läkare. Det finns ofta förutfattade meningar angående smärta, patienten 

uppger en hög siffra på smärtskalan, men är tillsynes inte fysiskt påverkad eller påvisar 

tecken till smärta genom grimaser eller klagomål och skrik. Detta behöver inte betyda 

att patienten inte har ont. Fler studier behövs inom skattning och dokumentation av 

smärta, journalgranskning är ett alternativ för att se hur smärtan dokumenteras och följs 

upp. Detta kan på sikt leda till mer tydliga rutiner på arbetsfältet. Många sjuksköterskor 

anser att det inte finns något smärtskattningsinstrument som är riktigt tillförlitligt. Det 

finns forskning på att smärtskattningsskalor kombinerat med andra metoder, så som 

samtal om smärta där patienten själv med ord beskriver hur det känns fungerat bra. De 
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svårigheter gällande smärtskattning hos patienter med kognitiv svikt är svårare. Oftast 

ges uttryck för oro, eller kvidande och skrik. Detta beror dock inte alltid på smärta, utan 

kan ge uttryck för ångest, miktions- eler obstinationsproblematik, törst, eller obekväm 

kroppsställning. 

 

Slutsats 
 

Sjuksköterskor utför oftast en smärtbedömning samt ger smärtstillande läkemedel 

omgående. I vissa fall är dock smärtan svår att skatta då patienten ej påvisar fysiska 

tecken till smärta, vilket gör att sjuksköterskor ibland har svårt att tro på patienten. 

Samtliga sjuksköterskor ansåg att smärta var ett högprioriterat omvårdnadsbehov som 

behöver snabb åtgärd. 
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