
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I smärtans grepp 
En litteraturstudie av sjuksköterskans utförande av smärtanalys.  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Författare:Fredrik Persson & 
Mikael Vinqvist 
Handledare: Margaretha Lindqvist 
Examinator: 
Termin: HT16 
Ämne: Vårdvetenskap 
Nivå: Examensarbete, 15 hp 
Kurskod:2VÅ60E 



 

 
 

 
Titel I smärtans grepp - En litteraturstudie av 

sjuksköterskans utförande av smärtanalys.  

Författare Fredrik Persson & Mikael Vinqvist 

Utbildningsprogram Sjuksköterskeprogrammet 

Handledare Margaretha Lindqvist 

Examinator Jenny Lovebo 

Adress Linnéuniversitetet 
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap  

Nyckelord Arbetsmiljö, Delaktighet, Erfarenhet, 
Kommunikation, Kunskap, Smärtanalys. 

 
 
SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Bakgrunden ger en läsaren en förståelse för yrket sjuksköterska och hens roll vid 
smärtlindring. Det ges också information om smärta, hur en smärtanalys kan gå till och 
behandling av smärta. 
Metod: En litteraturstudie gjordes som grundar sig i en kvalitativ innehållsanalys. Sökningen 
gjordes i två databaser där tio artiklar hämtades. Med en kvalitetsgranskning av artiklarna 
bedömdes artiklarnas kvalitet. Artiklarna med medelhög- och hög kvalitet användes.  
Syfte: Syftet med studien var att belysa vilka resurser sjuksköterskan behöver för att kunna 
utföra en smärtanalys. 
Resultat: I resultatet framgår det att sjuksköterskan bör inneha kunskap om smärta för att 
kunna utföra en god vård. Att använda sin kunskap och erfarenhet är nödvändigt för att kunna 
genomföra ett bra vårdande. Yttre resurser, så som team arbete och arbetsmiljö påverkar 
också vårdandet och hur sjuksköterskan utför sina uppgifter. 
Slutsats: För att behandla smärta hos en patient krävs goda kunskaper hos sjuksköterskan och 
ett tydligt samarbete med andra vårdprofessioner. Vikten av ett bra bemötande och en god 
kommunikation med patienten framkom för att undvika missförstånd och att undvika 
situationer där sjuksköterskan misstror patienten i behandlingen av smärta. 

TACK 
Stort tack till vår handledare Margaretha Lindqvist som gav oss stöd och hjälpte oss att göra 
klart uppsatsen. 
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1 INLEDNING 

Vår kommande profession som sjuksköterska innefattar bl.a att ha kunskap om 
omvårdnadsprocessen kring patienten. Att identifiera, åtgärda och utvärdera insatta 
omvårdnadsåtgärder är en viktig del av sjuksköterskans uppgift. En förekommande 
omvårdnadsåtgärd för sjuksköterskan är att utföra en korrekt smärtanalys.  Smärtanalysen ska 
utgå från den individuella patientupplevelsen och är en subjektiv upplevelse och det krävs av 
sjuksköterskan att skapa rätt förutsättningar. Vi vill med denna studie belysa vilka resurser 
sjuksköterskan är i behov av för en att kunna utföra smärtanalys och då skapa förutsättningar 
för att minska lidandet och främja patientens välbefinnande. 
 
  

2 BAKGRUND 

2.1 Sjuksköterskans yrkesroll 

Sjuksköterskans förmåga att systematiskt planera och genomföra omvårdnad är direkt 
avgörande för vilken omvårdnad patienten får, både med hänsyn till innehåll och till kvalitet 
(Ehrenberg & Wallin, 2009). Som underlag för omvårdnaden används en modell kallad 
omvårdnadsprocessen. Ehrenberg och Wallin (2009) menar att modellen används för att 
systematiskt identifiera behov, problem och resurser av relevans för omvårdnaden och för att 
anpassa valet av omvårdnadsåtgärder till individens behov. Omvårdnadsprocessen ses som en 
besluts- och problemlösningsmodell och består av datainsamling, omvårdnadsdiagnostik, 
planering, genomförande av åtgärder, omvårdnadsresultat och utvärdering med ett kritiskt 
tänkande i varje del av processen (ibid). Under datainsamling inhämtar sjuksköterskan 
information om patientens hälsotillstånd genom samtal med patienten men också genom 
kroppsliga undersökningar och dokumentation i journalsystemet. Informationen analyseras 
och diagnostiseras för att sjuksköterskan ska kunna planera omvårdnaden med hjälp av 
läkarens medicinska kunskap. Omvårdnadsplaneringen görs utifrån patientens individuella 
behov och resurser och kan behöva utöka teamarbetet kring patienten med olika 
expertkunskaper såsom fysioterapeut och arbetsterapeut. Omvårdnadsåtgärder utförs sedan 
utifrån den planerade omvårdnaden och vilken åtgärd som görs beror på diagnos och mål. När 
omvårdnadsåtgärder utförts så analyseras resultatet och utvärderas sedan med fokus på 
säkerhet och kvalitet (Ehrenberg & Wallin, 2009) 

 

2.2 Definition av smärta 

“En obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse associerad med faktisk eller potentiell 
vävnadsskada, eller beskriven i termer av sådan skada”. Så definierar International 
Association for the Study of Pain (IASP, 2012) smärta. Linton (2012) utvecklar detta och 
beskriver att smärta påverkas av fysiologiska, psykologiska, sociala och kulturella faktorer. 
Smärta omfattas av biologiska och psykologiska aspekter vilket kan ge uttryck i människors 
beteende. West, Usher, Forster och Stewart (2012) förklarar i sin studie hur en patient med 
smärta kan ändra sin personlighet från att vara ödmjuk och glädjefull till bitter och frustrerad. 
Crowe, Whitehead, Gagan, Baxter, Pankhurst, Valledor (2010) uttrycker likvärdig 
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information och beskriver hur patienters beteende påverkades av smärtan. Patienter förklarade 
att smärtan kunde komma plötsligt och de behövde då vara ständigt förberedda, vilket 
påverkade deras beteende och handlande. 
 
2.3 Smärta över tid 
Akut smärta definieras som smärta som varar upp till fyra veckor. Därefter kommer ett 
stadium som kallas subakut smärta och varar i fyra till tolv veckor. Akut smärta beskrivs som 
hastig och nytillkommen. Det är av betydelse att en effektiv behandling snabbt påbörjas. Först 
och främst av humanitära skäl gentemot den drabbade, men även då fel eller försenad 
behandling kan medföra risk att den akuta smärtan blir långvarig (Internetmedicin, akut 
smärta, 2015). Långvarig eller kronisk smärta innefattar ett lidande som pågått i mer än tre 
månader (Linton, 2012) och är dagligen en ständig kamp för patienten (Gillsjö, Schwartz-
Barcott, Bergh & Dahlgren, 2012). Att dagligen leva med en kropp i smärta är påfrestande 
och påverkar vardagen (Afrell, Biguet & Rudebeck, 2007; Lönnstedt, Häckter Stål & 
Rydholm Hedman, 2011). Norrbrink och Lundemark (2015) menar på att smärtan kan tappa 
sin funktionella betydelse och gå från att vara ett symtom, till ett syndrom. Ett långvarigt 
smärtsyndrom kan påverka sömnen och kognitiva funktioner såsom minne, inlärning och 
koncentrationsförmåga. En negativ effekt på dessa funktioner kan leda till försämrad 
livskvalitet, lidande och social isolering (Norrbrink & Lundeberg, 2015). 
  
Långvarig smärta är vanligt förekommande och i en europeisk studie framkom det att 
långvarig smärta förekom hos 19 procent av den europeiska befolkningen (Breivik, Collett, 
Ventafridda, Cohen & Gallacher, 2005) medan på vårdboende kunde långvarig smärta uppgå 
till 80 procent av de boende (Internetmedicin, långvarig smärta, 2016). Enligt Statens 
beredning för medicinsk utvärdering (2006) visar undersökningar att förekomsten av 
långvariga smärtor kan förekomma hos 55 procent av befolkningen i Sverige. Detta kommer i 
sin tur påverka samhället genom ökade kostnader i sjukersättning och vård, samt minskade 
inkomster genom utebliven produktion (Norrbrink & Lundeberg, 2015). I Sverige beräknas 
smärtrelaterade vårdbesök årligen kosta sex miljarder kronor (Linton, 2013).  
  
2.4 Behandlingsmetoder 
För personer med smärta finns det ett stort utbud av olika behandlingsmetoder som går att 
använda efter en smärtanalys har utförts. Vilken metod som anses mest verksam beror på 
personens subjektiva upplevelse. Den vanligaste och mest förekommande inom sjukvård är 
farmakologisk behandling, vilket innebär behandling med läkemedel (Norrbrink & 
Lundeberg, 2015). Inom farmakologin finns smärtlindrande läkemedel vilka även benämns 
analgetika. Vilken grupp av analgetika som bör tillämpas avgörs utifrån smärtanalysen där 
smärtans intensitet, karaktär, lokalisation och klassifikation ses över. Paracetamol är 
förstahandspreparat vid akut, icke inflammatorisk smärta medan COX-hämmare/NSAID 
preparat samt glukokortikoider är effektiva vid nociceptivt inflammatoriskt smärttillstånd. 
Opioidanalgetika verkar på CNS och har en smärtlindrande effekt vid akut och långvarig 
nociceptiv smärta samt vid vissa neuropatiska smärttillstånd (Norrbrink & Lundeberg, 2015). 
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2.5 Smärtanalys  
Upplevelsen av smärta är subjektiv och varierar från person till person. För att få en tydlig 
bild av hur smärtan upplevs i nuet och hur den utvecklas under en längre period, bör 
vårdpersonalen utföra en smärtanalys (Magnusson & Mannheimer, 2015). Norrbrink och 
Lundemark (2015) skriver att syftet med en smärtanalys är att identifiera orsaker, klassificera 
smärtan för att på ett korrekt sätt smärtlindra patienten och för att kunna utvärdera effekten av 
behandling. En smärtanalys kan delas upp i tre delar. Smärtanamnes, där patienten ombeds av 
vårdpersonal att utförligt beskriva smärtan. Smärtskattning, med hjälp av olika 
smärtskattningsinstrument och en klinisk undersökning där läkaren utför en undersökning 
(ibid).  
  
Smärtanamnes ska inkludera information från patienten angående smärtan. Intensitet, 
karaktär, lokalisation och klassifikation är relevant information för att läkaren ska kunna ställa 
en diagnos. Smärtan kan påverka patienten på ett sådant sätt att associerade besvär uppstår, 
till exempel koncentrationssvårigheter eller sömnproblem. Vårdpersonalen bör också fundera 
över tidigare sjukdomar, hur patienten klarar av vardagliga aktiviteter, såsom jobb och 
intressen samt missbruk (Norrbrink & Lundemark, 2015). 
  
Enligt Vårdhandboken används primärt endimensionella skalor där patienten skattar sin 
smärta. De rekommenderade endimensionella skalorna är numerisk skala (NRS), verbal 
beskrivande skala och visuell analog skala (VAS). Norrbrink och Lundemark (2015) nämner 
ytterligare verktyg för skattning av smärta. Till exempel verbal skattningsskala som bör 
anpassas efter individens förmåga. Eriksson, Wikström, Årestedt, Fridlund och Broströms 
(2014)  studie tyder på att patienter upplever att det inte är tillräckligt att beskriva sin smärta 
med en siffra. Patienterna ville beskriva smärtan med sina egna ord och upplevde att 
användningen av enbart en smärtskala var otillräcklig. Norrbrink & Lundemark (2015) 
beskriver smärtteckning som en del av smärtanalysen. På en smärtteckning kan patienten rita 
och markera de ställen på kroppen som besväras av smärta eller värk och kan då tydligt visa 
smärtans utbredning. Denna metod är lämplig när patienten har svårt att uttrycka sig verbalt.  
  
Smärta är ett fenomen som kan vara svårt att förstå, både för den enskilda individen och 
sjuksköterskan, då smärta är ett komplext problem med många frågor. För att kunna behandla 
smärta effektivt och med rätt behandling krävs en smärtanalys. Smärtanalysen kan vara bra 
eller mindre bra utförd beroende på olika faktorer eller resurser som påverkar sjuksköterskan 
(Linton, 2012). Med resurser menas tillgångar som krävs för att utföra en process eller arbete. 
Exempel på resurser är pengar, lokaler, tid och arbetskraft (Nationalencyklopedin, 2017).  
  

3 TEORETISK REFERENSRAM 
Följande begrepp kommer att belysas. 
 
3.1 Livsvärld 
Livsvärlden ligger till grund för den vårdvetenskapliga teorin genom att vårdandet måste 
beröra patientens värld. Det innebär att vårdare måste äga adekvat kunskap och ha förmåga att 
se hur det är för den individ som vårdas. Ett förtydligande är att kompetenta vårdare har fokus 
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på patientens värld och vill förstå hur hälsa, sjukdom, lidande och välbefinnande erfars av och 
påverkar den individuella patienten i sitt livssammanhang, i syfte att stödja och stärka 
individens hälsoprocesser (Dahlberg & Segesten, 2010).  
  
3.2 Lidande 
Lidandet är en subjektiv upplevelse och tolkas utifrån individen. Wiklund Gustin och 
Bergbom (2012) förklarar att lida som verb innebär att genomleva och utstå smärta, att 
vidkännas smärtsamma omständigheter, att genomgå, att uthärda, fördra, tåla och bära. Medan 
lidandet som substantiv sätter den mänskliga upplevelsen i centrum på ett tydligare sätt som 
att benämna ”patientens eller människans lidande”. Det finns olika typer av lidande och 
förklaras som livslidande, sjukdomslidande och vårdlidande. Beroende på vad man drabbas av 
eller vart man befinner sig i livscykeln så uppfattas lidandet olika (Friberg & Öhlén, 2009). 
  
3.3 Välbefinnande    
Att uppleva hälsa är att uppleva välbefinnande. Välbefinnande är att ha kraft och livslust att 
leva ett liv där individen mår bra. Välbefinnande är en kulturell företeelse och är högst 
individuell, en individ kan uttrycka sig känna välbefinnande samtidigt som det kan vara svårt 
för andra att förstå genom observation. Välbefinnande behöver inte betyda frånvaro av 
sjukdom, utan individen kan uppleva välbefinnande under svåra förhållanden (Dahlberg & 
Segesten, 2010).  
  
3.4 Delaktighet 
Grunden för delaktighet läggs i det vårdande mötet och samtalet. Arman, Dahlberg och 
Ekebergh (2015) förklarar att delaktighet handlar om att vara involverad i eller inblandad i, att 
patienten är med i och har inflytande över sin hälsoprocess. Därför är öppenhet för patientens 
livsvärld en förutsättning för patientens delaktighet och samtidigt är delaktighet en 
förutsättning för att vården ska vara vårdande (ibid). Det beskrivs också att sjuksköterskan har 
ansvaret för patientens delaktighet samt en ömsesidig dimension av delaktighet. 
Sjuksköterskan strävar efter att bli delaktig i patientens situation genom att ta emot patientens 
berättelse medan patienten blir delaktig genom att ge sin berättelse (Arman et al. 2015). 
  
3.5 Öppenhet och följsamhet 
Kommunikationen människor emellan både förstärks och försvåras av den ständigt 
närvarande förförståelsen. Dahlberg och Segesten (2010) menar på att förförståelse innebär 
”att redan veta”, vilket kan vara viktigt och bra men kan även vara ett hinder för förståelse. 
Man balanserar därför alltid mellan risken att gå in i mötet med patienten för att bekräfta det 
som man i själva verket redan vet och möjligheten att använda sin erfarenhet och tidigare 
vunna kunskap för att förstå något nytt och verkligen kunna hjälpa patienten (ibid). Därför 
krävs det att med livsvärlden som grund i vårdandet, ett öppet och följsamt förhållningssätt 
där patientens värld ses och bejakas (Dahlberg & Segesten, 2010). 
  
4 PROBLEMFORMULERING 
Forskare har länge försökt att förstå smärta, men det är under de senaste 30 åren som tydliga 
framsteg har gjorts. Smärta leder till höga kostnader för samhället och stort lidande hos den 
enskilda individen, samtidigt som det är vanligt förekommande. Smärta har många komplexa 
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orsaker och smärtupplevelsen är högst individuell. Det krävs att få tillgång till patientens 
livsvärld genom att vara lyhörd, följsam, göra patienten delaktig men även att ha kunskap 
kring omvårdnadsprocessen vid smärtanalys. Vilka resurser behöver sjuksköterskan för att 
genomföra en smärtanalys som leder till minskat lidande och främjar patientens 
välbefinnande? 
  

5 SYFTE 
Syftet med studien var att belysa vilka resurser sjuksköterskan behöver för att kunna utföra en 
smärtanalys. 
  
  

6 METOD 
6.1 Design 
Författarna har utfört en litteraturstudie med en kvalitativ innehållsanalys som design. Smärta 
är subjektiv och individuell och en kvalitativ metod rekommenderas när människors 
upplevelser ska belysas (Polit & Beck, 2008). Studien utgick från ett tydligt problemområde 
och undersökte relevant forskning, genom att urskilja och granska utvald forskning. Evans 
(2002) menar att med en innehållsanalys bevaras fakta och på ett systematiskt och objektivt 
sätt beskrivs fenomen. Det är även ett verktyg till att få kunskap och nya infallsvinklar samt 
ett sätt att tolka och omvärdera fakta (ibid). Kvalitativ metod med induktivt tänkande, vilket 
går ut på att dra slutsatser utifrån insamlad fakta, används för att få förståelse för människans 
subjektiva upplevelser (Forsberg & Wengström, 2013). 
  
6.2 Datainsamling 
Resultatet innefattar tio kvalitativa artiklar som inhämtats från databaserna Cinahl och 
Pubmed, då de är inriktade på medicin och omvårdnad. En tredje databas användes, Psycinfo. 
Dock så valdes den bort eftersom sökningen inte resulterade i relevanta artiklar. Sökningarna 
gjordes med ämnesord som hämtats från Cinahl Headings och Mesh i syfte att frambringa 
relevanta artiklar (Se bilaga 1). Två olika metoder användes för att söka litteratur. Den första 
metoden gick ut på att kategorisera och systematiskt dela in sökord i block, för att hitta 
artiklar som överensstämde med studiens syfte och inklusionskriterier. Den andra sökningen 
var en fritextsökning, för att inte missa nyutkommet material, som ännu inte kategoriserats 
(Friberg, 2012). För att kontrollera att artiklarna granskats av en forskare och har en 
vetenskaplig kvalitet användes Ulrichsweb (2015). Ulrichsweb fungerar som en databas över 
tidskrifter och tidningar och visar om de är peer reviewed. Författarna läste till en början 
igenom artiklarnas sammanfattningar för att få en uppfattning om artiklarna. Därefter lästes 
hela artiklarna igenom, enskilt av båda författarna, som efter diskussion valde ut användbara 
artiklar. 
             
6.3 Urval/urvalsförfarande 
Sökningarna gjordes med anpassade och väl utvalda ämnesord i databaserna, exempel på 
dessa är pain, nurse attitudes, knowledge och communication. Ämnesorden begränsade antalet 
artiklar som författarna behövde läsa för att kunna välja de vetenskapliga artiklar som stämde 
bäst in med studiens syfte. Inklusionskriterier var kvalitativa vetenskapliga originalartiklar 
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som var peer reviewed, skrivna på engelska eller svenska, uppfyllde 
Helsingforsdeklarationens (2013) forskningsetiska krav och vara granskade av en etisk 
kommitté. Exklusionskriterier var artiklar som var äldre än 8 år och med låg trovärdighet, 
samt artiklar baserade på individer under 18 år. Tio artiklar valdes ut och utgjorde resultatet 
av studien. Studiens syfte påverkade urvalet och krävde artiklar som fokuserade på 
sjuksköterskans perspektiv. De utvalda artiklarna genomgick en kvalitetsgranskning i enlighet 
med Forsberg och Wengströms (2013) checklista på kvalitativa artiklar för att bedöma 
trovärdigheten (Se bilaga 2). Kvalitetsgranskningen graderar artiklarna i tre olika kategorier; 
hög, medel och låg kvalitet. Ju fler antal positiva svar, från granskningsmallen i Forsberg & 
Wengström (2013) som besvarades till studiens fördel, desto högre gradering fick artikeln. 
Artiklar med hög och medelhög kvalité valdes.  
  
6.4 Analys            
Analysprocessen utfördes enligt Evans (2002) teknik att framta material. Metoden bestod av 
fyra steg; insamling av material, identifiera nyckelfynd, relatera tema till studien och beskriva 
fenomen i studien. Steg ett började med att inriktning på studien valdes och där inklusions- 
och exklusionskriterier klargjordes. Sedan användes databaserna Cinahl och Pubmed för att 
samla in material till studien. Steg två var att identifiera nyckelfynd vilket gjordes genom att 
artiklarna systematiskt lästes igenom flera gånger, av båda författarna i syfte att skapa en 
helhetsbild. De viktigaste delarna av resultat i varje artikel ströks under och jämfördes med 
det valda materialet från den andra författaren, i syfte att inte gå miste om relevant fakta. 
Delarna från resultatet samlades och sorterades så att nyckelfynd från texten kunde bilda 
teman (Evans, 2002). Steg tre var att relatera teman genom studien. Det gjordes genom att 
skillnader jämfördes och likheter identifierades. Fynden från artiklarna blev kategoriserade 
utifrån likheter och bildade därmed teman till studien. Från de jämförda temana identifierades 
sedan underkategorier i syfte att ge en ökad förståelse för fenomenet. Steg fyra var att 
beskriva fenomenet utifrån underkategorierna. Där presenterades resultatet för studien och 
belyser fenomenet genom att referera till de material som inhämtats från originalartiklarna 
(Evans, 2002) (Se bilaga 3). 
  
6.5 Etiska överväganden 
Studien baserades på originalartiklar och undersökte sjuksköterskors upplevelser, samt deras 
psykiska och fysiska mående och det ansågs därför vara av vikt att forskningen inte skapat 
onödigt lidande för personerna som deltagit. Polit och Beck (2008) menar att de som utför en 
studie som involverar människor, har skyldighet att undvika, förhindra eller minska skada för 
deltagarna. Artiklarna som användes i studiens resultat var godkända av en etisk kommitté 
och uppfyllde Helsingforsdeklarationens (2013) forskningsetiska krav som säger att 
patientens välbefinnande, hälsa och rättigheter skall säkerhetsställas.  
Samtliga artiklar i litteraturstudien var etiskt granskade av författarna i enlighet med de 
riktlinjer som finns redovisade i Forsberg och Wengström (2013). Dessa riktlinjer var att 
använda artiklar som var granskade av en etisk kommitté, redovisa alla artiklar som ingår i 
litteraturstudien och presentera resultat som stöder och inte stöder hypotesen.  Författarna har 
försökt att följa Friberg (2012) som menar att ett kritiskt förhållningssätt krävs vid läsningen 



 

7 
 

av de valda artiklarna, i syfte att motverka selektivt urval av information i artiklarna. Med 
selektivt urval menas studier som stödjer den egna ståndpunkten.                 
 

7 RESULTAT 

Resultatet av studien kan sammanfattas med fyra huvudteman och tillhörande underteman, 
som sammanfattas i tabellen nedan. 
 
Teman        Underteman 
Inre resurser -Kunskap  

-Erfarenhet 
-Bemötande 
-Kommunikation 

Yttre resurser -Teamarbete 
-Arbetsmiljö 

 
 

7.1 Inre resurser 
7.1.1 Kunskap 
Sjuksköterskan bör inneha kunskap om smärta för att uppnå en god vård för patienten och för 
att kunna utföra en smärtanalys (Chatchumni, Namvongprom, Eriksson och Mazaheri, 2016). 
Chatchumni et al. (2016) och Elovsson och Boström, (2011) nämner en oro som framkommer 
hos sjuksköterskor när det finns brister i kunskapsnivån. I praktiken är sjuksköterskans 
kunskap om smärtpåverkan avgörande för att i tid kunna se och motverka smärta hos 
patienten, samt kunna utföra en fullgod smärtanalys. Cabilan, Eley, Hughes & Sinnott (2015) 
beskriver hur sjuksköterskor uppgav att deras kunskap om medicinering påverkade läkarens 
beslut av behandling. Sjuksköterskor föredrar att medicinera med preparat som de har 
kunskap om och som är pålitliga (ibid).  Sjuksköterskor diskuterade huruvida de skulle ge 
analgetika till patienterna eller inte, då osäkerhet uppstod när patienterna var förvirrade eller 
hade svårigheter att kommunicera (Manias, 2012). Kunskapsnivån är betydande för att en 
effektiv smärtbehandling sätts in i tid samtidigt som sjuksköterskorna nämner en oro om 
skillnader i kunskap att utföra en smärtanalys. Kvalitén på en smärtanalys beror i hög grad på 
sjuksköterskors individuella kunskap såsom deras nivå av erfarenhet och kompetens 
(Chatchumni et al., 2016).  Sjuksköterskor upplevde en skillnad mellan teoretisk och praktisk 
kunskap i smärtbehandlingen, t ex när sjuksköterskor tror sig veta mer om medicinsk kunskap 
än vad de gör (Blondal och Halldorsdottir, 2008; Cabilian et al., 2015). 
Det krävs också ett eget beslutstagande för att vidta åtgärder om patientens smärtbehandling 
efter utförd smärtanalys. Beslutsfattandet bygger på kunskap, självförtroende och självinsikt. 
Fysisk aktivitet, sjukgymnastik eller annan rörelseträning kunde användas med 
smärtlindrande effekt (Elovsson & Boström, 2011).  Dock saknas det kunskap om sådan 
aktivering, då sjuksköterskornas utbildning av smärtlindring till stor del inriktar sig på 
läkemedel (Blondal och Halldorsdottir, 2009). Med en väl genomförd smärtanalys, där 
orsaken till smärtan framgår, ges en behandling som riktar sig mot patientens specifika smärta 
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medan om analysen är dåligt utförd påverkas behandlingen av det. Därför är det viktigt att 
fortsätta införskaffa sig kunskap och vidareutbilda sig vilket ger trygghet och över tid ett ökat 
självförtroende i sin roll som sjuksköterska (Elovsson och Boström (2011).  
  
7.1.2 Erfarenhet 
Sjuksköterskor påvisade att yrkeserfarenhet stärker professionaliteten och att självförtroendet 
förbättrats vilket hjälper dem att stå upp för varandra och patienterna (Blondal & 
Halldorsdottir, 2008). Kvalitén på patientens smärtbehandling är i hög grad beroende av 
sjuksköterskans erfarenhet av smärtbehandling och smärtanalys. Erfarna sjuksköterskor har 
mer kunskap och större färdigheter att ta vara på informationen från en smärtanalys 
(Chatchumni et al., 2016; Elovsson och Boström, 2011). Erfarna sjuksköterskor använde 
informationen från smärtanalysen och sökte olika strategier gällande behandling av smärta, 
medan oerfarna nöjde sig med färre trots att patienten inte var fullt smärtlindrad. Erfarna 
sjuksköterskor vågade avvakta med läkemedelsbehandling och prova omvårdnadsåtgärder om 
inte smärtan var alltför intensiv medan oerfarna sjuksköterskor förlitade sig endast på 
läkemedel som behandling av smärta. Den primära behandlingen av smärta var analgetika 
med smärtbehandlande effekt. Vältestade läkemedel med god, samt snabb smärtstillande 
effekt fanns tillgängliga och gick enkelt att administrera (Elovsson och Boström, 2011; 
Lindberg & Engström, 2011). Sjuksköterskans erfarenhet påverkade vilka strategier som 
användes för att hantera patienternas smärta efter utförd smärtanalys, såsom tillhandahållande 
av icke-farmakologisk behandling, regelbunden dosering av smärtstillande medel och 
användning av smärtstillande medel vid akut smärta (Manias, 2012).  
  
7.1.3 Bemötande 
Ett gott bemötande är av vikt för att patienten ska bli delaktig i vården och få möjlighet att 
framföra egna upplevelser om smärtan, vilket är av stor vikt vid utförandet av en smärtanalys 
(Tveiten & Knutsen, 2010). Vikten av ett respektfullt bemötande där patienten blir sedd som 
en unik person istället för en generell smärtpatient. På så vis känner patienten en känsla av 
förtroende och att bli trodd, vilket underlättar samarbetet mot det gemensamma målet. Att 
tillåta patienten tala om och förklara sin version menar Tveiten och Knutsen (2010) skapar en 
inblick och ett nytt perspektiv för sjuksköterskan där ett samarbete med en positiv syn på 
framtiden utvecklas. Med en ömsesidig dialog som grund i behandlingsprocessen kan 
konflikter undvikas genom att delge information till patienten och göra patienten delaktig, 
samt att klargöra maktroller. Patienten är expert på sin egen kropp medan sjuksköterskan är 
expert på omvårdnad och det medicinska området. Ett samarbete som kräver båda parternas 
expertis för en komplett smärtanalys (ibid). Sjuksköterskor började tvivla på patienternas 
ärlighet när etiologin bakom smärtan var oklar och patienterna som fått normaldoser ändå bad 
om mer (Blondal och Halldorsdottir, 2009; Lindberg & Engström, 2011). Dock att smärta är 
individuellt och sjuksköterskorna försökte att ignorera sina personliga tankar under 
smärtanalysen och valde att lita på patienterna när de uttryckte smärta. Situationer kunde dock 
uppstå där patienter uttryckte orealistiskt mycket smärta, vilket resulterade i en 
misstänksamhet gentemot patienten (Lindberg & Engström, 2011) 
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Säll Hansson, Fridlund, Brunt, Hansson och Rask (2011) och Blondal och Halldorsdottir 
(2009) skriver båda att sjuksköterskans involvering och förståelse påverkade patienterna, då 
det satte patienterna i fokus. Patienterna förstod att de togs på allvar när de inte ifrågasattes, 
samt fick sanningsenlig information. Säll Hansson et. al., (2011) menar att tonen från 
sjuksköterskan till patient är av betydelse, att en vardaglig och skämtsam ton var att föredra, 
framför en dramatisk ton. 
  
7.1.4 Kommunikation 
Tveiten och Knutsen (2010) betonar att en kommunikation är lika viktig som den specifika 
smärtterapin eftersom kommunikation är grunden till en gemensam förståelse. Den utgör även 
grunden och är första steget i smärtanalysen tillsammans med tron på patienten. En dialog är 
en tvåvägskommunikation som är ett sätt att utbyta information och dela kunskap, samtidigt 
som ett förtroende skapas och ökar patientens kompetens genom en gemensam förståelse 
(ibid). Kommunikation är en stor del av smärtanalysen och delgivning av information skedde 
mellan patient och personal, samt inom olika personalkategorier. Det framkom att motstridig, 
samt obefintlig information gav upphov till bristfällig smärtbehandling (Elovsson och 
Boström, 2011). Sjuksköterskan har det yttersta ansvaret för kvalitén i dialogen och den 
professionella kompetensen i dialogen måste uppmärksammas. Diskrepans kan uppkomma 
när patientens och sjuksköterskans mål inte överensstämmer (Tveiten och Knutsen, 2010). 
Sjuksköterskorna inhämtade information om smärtan genom att enkelt fråga i samband med 
utdelning av medicin (Manias, 2012).  
Blondal och Halldorsdottir (2009) förklarar sjuksköterskans svårigheter att närma sig och att 
förstå patientens mående. De lyfter fram ett exempel där det var svårt för sjuksköterskan att 
inhämta korrekt information och menar att svårigheter uppstår när patienten inte 
kommunicerar verbalt. Patienten förmedlade inte sin smärta genom tal, utan kunde hålla god 
min, trots smärtpåverkan. Då fick sjuksköterskan istället inhämta information till 
smärtanalysen genom att läsa av patientens verbala och icke-verbala uttryck. Utan den verbala 
kommunikationen blir observationer och att läsa av patienten betydelsefullt för en komplett 
smärtanalys (ibid).  Smärtlindringen hade bäst effekt när patienten kan föra sin egen talan. I 
de fall där patienten inte kunde föra sin egen talan, krävdes det att sjuksköterskan kunde läsa 
av patientens kroppsspråk för att kunna utvärdera smärtan (Elovsson och Boström, 2011). 
Sådana tecken på smärta skulle enligt Lindberg & Engström (2011) vara att patienten grät, 
hyperventilerade, var orolig eller kallsvettades. Fysiska kännetecken kan kompletteras med 
vitala parametrar och för att få en bild över hur allvarlig patientens smärta var användes 
visuell analog skala (VAS). Oftast används inte själva skalan, utan den förklarades verbalt 
(Lindberg & Engström, 2011). Ett dilemma som uppstod vid användning av VAS kunde vara 
att patienterna upplevde att de inte fick tillräckligt med smärtlindring om de uppgav en låg 
siffra, och tvingades då uppge en högre siffra för att få fullgod smärtlindring (Säll Hansson et. 
al., 2011). Lägg därtill att bra smärtskattningsinstrument för smärtanalys av äldre saknades, då 
de som fanns antingen var otillräckliga eller för avancerade (Elovsson och Boström, 2011). 
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7.2 Yttre resurser 
7.2.1 Teamarbete 
Dysvik och Furnes (2012) presenterar ledarskap samt utmaningar i sjuksköterskans sätt att 
arbeta. De förklarar vikten av sjuksköterskans kunskap, sättet att leda och lära ut men också 
samarbetet med andra professioner där kunskapen kompletteras. De framkommer även hur 
betydelsefull överenskommelsen av rollindelning är och hur planeringen ser ut med fokus på 
samma mål (ibid). Ett bra samarbete inom den egna organisationen med omvårdnadspersonal, 
fysioterapeuter, arbetsterapeuter, enhetschef och biståndshandläggare ansågs som en tillgång 
medan ett mindre bra samarbete försämrade förutsättningarna för smärtanalys samt 
behandling (Elovsson och Boström, 2011). Det är också viktigt med kontinuitet hos 
personalen. Om personalomsättningen var låg, fungerade smärtanalysen bättre och 
uppföljningar samt utvärderingar gjordes trots tidsbrist. Var personalomsättningen däremot 
hög så fungerade smärtanalysen sämre (ibid). Vårdarbetet involverar personal till att 
samarbeta och kräver därmed ett arbetssätt som minimerar konflikter (Kim, Nicotera och 
McNulty, 2015). Konflikter uppstår oftast genom missuppfattningar och tolkningsfel så för att 
klargöra det bör ett fungerande sätt att kommunicera övervägas. Samarbete sker tillsammans 
där en fungerande grupp strävar mot samma mål samt att patientens hälsa står i fokus. Inom 
teamet finns ett individuellt ansvar och en välvilja. Med det menas att på ett professionellt sätt 
ställa upp för en kollega som ber om hjälp (ibid). Mer erfarna och praktiskt kunnande 
sjuksköterskor behövde emellanåt hjälpa till för att göra en korrekt smärtanalys och sedan 
snabbt kunna påbörja behandling (Chatchumni et al., 2016). Samarbete bygger på förtroende 
och personkemi samt en självkännedom om styrkor och svagheter för att kunna inspirera och 
stödja patienten (Dysvik och Furnes, 2012). Kommunikationen mellan personalkategorier 
underlättades av att dokumentation utfördes i ett gemensamt datoriserat system där patientens 
behov synliggjordes samt att hela dygnet täcktes in (Elovsson och Boström, 2011; 
Chatchumni et al., 2016). Att ha en god relation sjuksköterska och läkare emellan ansågs 
avgörande för att bli hörd och känna förtroende (Blondal & Halldorsdottir, 2009). Dock så 
kunde begränsad åtkomst till läkaren skapa en osäkerhet medan oerfarna läkare ibland inte 
kunde fastställa en lösning på problemet utan behövde formell tillåtelse för att utföra något 
som sjuksköterskan redan visste. Det är alltså viktigt att läkarna lyssnar och tar åt sig av vad 
sjuksköterskorna säger och sedan använder sig utav av deras smärtanalys (Blondal och 
Halldorsdottir, 2009; Chatchumni et al., 2016). “We don’t have any final authority, perhaps 
that’s what’s most difficult...and we have to put up with that, naturally, but it’s very 
important, of course, that we feel we are listened to, that our voice is heard” (Blondal och 
Halldorsdottir, 2009, s 5) 
  
7.2.2 Arbetsmiljö    
Arbetsmiljön påverkade smärtlindringen. Till exempel var möjligheterna för en god 
smärtlindring olika beroende på tid och arbetspass. På dagen ansvarade sjuksköterskorna för 
att dela läkemedel till åtta patienter, på natten fick en sjuksköterska ansvara för det dubbla 
vilket ledde till utebliven smärtanalys och lång administreringstid av läkemedel (Manias, 
2012). Sjuksköterskan ansvarade för mer än sitt eget enskilda ansvarsområde vilket gav 
upphov i att antalet patienter upplevdes vara för stort, vilket påverkade smärtanalysen. 
Sjuksköterskorna hann inte dela information med varandra eller patienten (Chatchumni et al., 
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2016; Elovsson och Boström, 2011). Det var viktigt med kontinuitet hos personalen. Om 
personalomsättningen var låg, fungerade smärtbehandlingen bättre och uppföljningar samt 
utvärderingar gjordes trots tidsbrist. Var personalomsättningen däremot hög så fungerade 
smärtbehandlingen sämre (Elovsson och Boström, 2011). Massage kunde vara ett alternativ 
eller supplement till farmakologisk behandling, dock fanns det inte tid att erbjuda patienterna 
detta (Lindberg och Engström, 2011). Säll Hansson et. al., (2011) menar att patienter har en 
förståelse för sjuksköterskans situation och denne kunde vara stressad. Patienterna tyckte att 
sjuksköterskorna utförde ett bra arbete, trots brist på tid. Blondal och Halldorsdottir (2009) 
också hur krävande patienter fick mer tid med sjuksköterskan än mindre krävande patienter.  

 
8 DISKUSSION 
Denna studies syfte var att belysa vilka resurser sjuksköterskan behöver för att genomföra en 
smärtanalys vilket är en av sjuksköterskans uppgifter och utmaningar. Det framkommer att 
sjuksköterskan påverkas av kunskap och erfarenhet. Kommunikationen var också en viktig 
del i sjuksköterskans arbetsuppgift och genomsyrar flera av sjuksköterskans arbetsuppgifter. 
Till exempel kunde det vara svårt att förmedla och inhämta information vid verbala 
svårigheter. Slutligen framkom det i denna studies resultat att sjuksköterskor kunde bli 
misstänksamma gentemot patienter vid behandling av smärta.   
  
8.1 Metoddiskussion 
Studien är en litteratursökning som baseras på kvalitativa artiklar. Litteratursökning valdes då 
den bedömdes av författarna vara den metod som bäst kunde besvara frågeställningen och 
som innebar goda förutsättningar att få en bred översikt över valt ämne. Friberg (2012) menar 
att litteraturöversikter handlar om att skapa en bild över kunskapsläget eller ett problem. 
Segesten (2012) menar att kvalitativa studier har som mål att fånga människors subjektiva 
upplevelse av ett visst fenomen. Friberg (2012) skriver att genom kvalitativa studier går det 
att förstå personers erfarenheter, förväntningar och människors upplevelser. Andra alternativ 
att samla in data på hade kunnat vara att utföra en intervjustudie, eller att basera studien på 
självbiografier, kvantitativ data eller bloggar. Dock bedömde författarna att dessa metoder 
inte hade kunnat besvara syftet lika bra som en kvalitativ litteraturstudie. Bloggar hade också 
varit problematiskt då sjuksköterskans arbete påverkas av sekretess. En sjuksköterska hade 
inte kunnat skriva ingående fakta på en blogg, med hänsyn till patientens anonymitet. Den 
primära anledningen till att författarna valde bort att utföra en intervjustudie var att mängden 
material hade varit avsevärt mindre jämfört med en litteraturstudie.  
  
Författarna diskuterade vilket perspektiv studien skulle formas av. Valen stod mellan patient- 
eller sjuksköterskeperspektiv där sjuksköterskeperspektivet tillslut valdes eftersom studien 
ska uppfylla allmänsjuksköterksans arbete. Fördelarna här är att resultatet kan ge läsaren en 
uppfattning om sjuksköterskans syn på smärtanalysen. Detta är viktigt då sjuksköterskans syn 
och åsikt skulle kunna förbättra behandlingen av smärta. Dahlberg och Segesten (2010) menar 
att det är viktigt att belysa vårdarnas arbetssituation, då vårdares utsatthet och ohälsa kan 
påverka vårdandets kvalitet. Nackdelarna är att studien inte behandlar patientens smärta. Dock 
är författarnas uppfattning, baserat på resultatet av artikel sökningen, att sådan forskning 
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redan finns i större utsträckning. Det diskuterades även vilken typ av smärta studien skulle 
innehålla. Frågor om vilken typ av smärta uppkom där alternativen var akut, kronisk smärta 
eller att skriva om smärta generellt. Det fanns ett stort urval av artiklar och bred forskning om 
kronisk smärta vilket underlättade sökningen medan akut smärta var begränsad. Författarna 
diskuterade sinsemellan och det framkom att smärtan är subjektiv och oavsett vilken typ av 
smärta så uppfattas det densamma. Därför valde författarna att skriva om enbart smärta och 
studien kom sedan att riktas mot smärtanalys och vilka resurser sjuksköterskan behöver för att 
kunna utföra en smärtanalys. 
Studien inleddes med en grundlig litteratursökning i tre olika databaser. Cinahl, Pubmed och 
Psycinfo användes eftersom de databaserna var mest anpassade till studiens syfte och krav på 
innehåll (Forsberg & Wengström, 2013). Tre databaser användes för att öka mängden 
potentiellt användbara artiklar, vilket kan bidra till att öka studiens styrka. Svårigheter med att 
hitta kvalitativa artiklar som inriktade sig på sjuksköterskans perspektiv uppdagades tidigt. 
Enligt Östlundh (2012) skulle detta kunnat bero på att författarna stavat fel eller använt fel 
sökord. Det finns en omfattande forskning på smärta, dock är den forskningen till stor del 
riktad mot patientperspektivet. Författarna tog då kontakt med sökhjälpen på 
Linnéuniversitetets bibliotek i syfte att säkerhetsställa att litteratursökningen inte gick miste 
om artiklar med bra fakta. Bibliotekarien introducerade Mesh-termer, som användes för att 
översätta medicinska termer till engelska och som sedan användes i sökningar i Pubmed. 
Termerna fungerade dock sämre i Cinahl och Psycinfo och fick där korrigeras något för att 
uppnå bra resultat. 
  
Bibliotekarien tipsade också om att komplettera den strukturerade sökningen med en 
fritextsökning, i syfte att inte gå miste om nyligen publicerade artiklar som ännu inte hade 
kategoriserats. En svaghet vid sökningen var att studien gick miste om flera artiklar då dessa 
var belagda med avgift. Studien baseras på originalartiklar mellan 2008-2016, dock var 
inriktningen till en början att studien skulle baseras på originalartiklar mellan 2010-2016. Det 
hade stärkt studiens trovärdighet då den hade baserats på den allra senaste forskningen. Polit 
och Beck (2009) menar att litteraturstudier ska baseras på primära studier, som är studier 
gjorda av forskare i praktiken. Detta stämmer bra överens med studiens valda metod då den 
till stor del baseras på intervjustudier.  
På grund av svårigheter att hitta nyare artiklar som stämde bra in med syftet fick dock 
författarna förlita sig på några äldre artiklar. Styrkan blir då istället att man möjligtvis skulle 
kunna se likheter och skillnader mellan artiklar som skiljer sig ett par år. Urvalet var något 
tunt, men tillslut fann författarna artiklar som svarade på studiens syfte. Inga artiklar användes 
ur databasen Psycinfo då sökningen i denna databas inte resulterade i relevanta artiklar. 
Svaghet kan här ses i att endast två olika databaser användes. Sökningen fungerade betydligt 
bättre i Cinahl och Pubmed vilket också kom att bli databaserna för det inhämtade materialet i 
litteraturstudien. 
  
Evans valdes som analysmetod. Det var en ny metod för författarna som till en början skapade 
osäkerhet. Efter att läst igenom processen ett flertal gånger och diskuterat med varandra blev 
det klarare och metoden ansågs passande för studien. Författarna läste enskilt igenom artiklar 
för att sen diskutera, vilket är en styrka då det gavs mindre utrymme för feltolkningar. Evans 
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(2002) är en metod för att analysera redan analyserad data, och anses vara relevant vid en 
litteraturstudie. Analys har en beskrivande syntes, alltså att inga egna tolkningar görs. 
Analysen utgår från vad som står i texten vilket resulterar i ökad trovärdighet av resultatet 
(Ibid). När resultatet analyserades fram användes ett objektivt förhållningssätt, vilket gjordes 
genom att författarna diskuterade eventuella fördomar och förförståelse. Detta för att 
författarnas erfarenheter inte skulle spegla resultatet. 
  
Majoriteten av artiklarna i resultatet var engelskspråkiga. Det var mycket material att läsa och 
då engelska inte är författarnas modersmål kan pålitligheten i artiklarna, samt så kan viss 
feltolkning av texterna kan ha förekommit. Därför bearbetades artiklarnas innehåll och 
innebörd både enskilt och gemensamt, samt översattes svårförstådda engelska ord till svenska 
med hjälp av en engelsk ordbok. Enligt Polit och Beck (2009) är det en fördel med två 
personer vid tolkningsarbetet, då kvalitativa studier är baserade på personliga upplevelser. 
  
Litteraturstudiens resultat omfattar artiklar från olika länder, dock domineras texten av artiklar 
från Sverige och Australien. Svagheterna är möjliga kulturella skillnader, samt kan sjukvården 
skilja sig mellan länderna. Styrkor är att den forskningen är relevant då smärta förekommer i 
hela världen, samt att Sverige idag är ett mångkulturellt land med invånare från hela världen. 
Dock bör det sägas att litteraturstudiens resultat troligen är mest överförbart på 
sjukvårdssystem i västerländska samhällen.  
Användning av artiklar från samma land, i studiens fall var det Sverige, kan ge också ge 
styrkor. Styrkorna är att resultatet skulle kunna vara överförbart över hela Sverige, samt över 
samhällen med liknande sjukvårdssystem. Hade studien istället baserats på artiklar från länder 
med andra sjukvårdssystem eller kultur, hade resultatet kunnat vara annorlunda.  
 
 
8.2 Resultatdiskussion 

Studiens resultat inleds med att presentera sjuksköterskans kunskapsområde och visar att en 
god kunskapsnivå är en grundläggande del i sjuksköterskans arbete. Det går att utläsa att 
sjuksköterskans kompetens och erfarenhet i hög grad påverkar patientens smärtlindring. 
Sjuksköterskans kunskapsnivå bör vara på en sådan nivå att denne kan utföra en smärtanalys 
så professionellt och skickligt att patientens smärtlindring tillfredsställer patienten. Norrbrink, 
Lund, och Lundeberg (2015) menar att en väl utförd smärtanalys är en förutsättning för att 
kunna klassificera smärta och slutligen ställa en diagnos. Studien för fram att en oro uppstår 
hos sjuksköterskor när kunskapsnivån inte är tillfredsställande och att en god kunskap är 
avgörande för att snabbt kunna motverka smärta hos patienten. Linton (2013) menar att 
sjukvårdspersonal måste tillämpa sina psykologiska kunskaper för att hjälpa patienter. Vården 
påverkas av sjuksköterskans kunskap och erfarenhet vilket leder till bättre vårdande när den 
utförs av sjuksköterskor med hög kompetens. Detta är intressant att fundera över då 
nyexaminerade sjuksköterskor ofta utför samma uppgifter som mer erfarna sjuksköterskor. De 
får också tidigt ta samma ansvar. Fördelarna här skulle kunna vara att vården ständigt berikas 
med nyexaminerade sjuksköterskor. Nackdelarna väger dock tungt då vården kan påverkas 
som en direkt konsekvens av brist på kunskap och erfarenhet. Detta leder till ökat lidande och 
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brist på förtroende för vården. Författarna kan också se organisatoriska svårigheter då 
kunskapsbrist kan leda till att uppgifter tar längre tid och inte alltid blir korrekt utförda.   

  
Studien visar att sjuksköterskors kunskapsbrist påverkade deras beslut i 
behandlingsprocessen. Vid osäkerhet var åsikten från ytterligare en sjuksköterska eller läkare 
att föredra. Clabo (2008) styrker detta då de återger hur en sjuksköterska förklarar att hon 
använder sig utav kunskapen från kollegor. Sjuksköterskan tog del av kunskapen från kollegor 
från tidigare pass som hade mer kunskap av patienterna. Detta är enligt författarna 
problematiskt då detta visar att kunskapsbrist skulle kunna ligga som grund för lidande hos 
både patient och sjuksköterska. Hos patienten då sjuksköterskans brist på kunskap skapar 
vårdlidande, men också hos sjuksköterskan då denne känner ångest och maktlöshet. Det är 
därför av intresse att poängtera sjuksköterskans kunskap är en grundläggande del av 
sjuksköterskans arbete och att kunskapen ständigt måste förnyas för att, under tidens gång, 
hålla en hög nivå.  
Denna studie visar också att samtal med patienter är en väsentlig del av sjuksköterskans 
arbete, i syfte att skapa välbefinnande och delaktighet. Detta styrks i Linton (2013) som 
menar att vården kan förbättras genom att tillämpa en effektiv kommunikation. Gregory och 
Waterman (2012) menar att patienternas delaktighet i vården var minimal. Istället accepterade 
de passivt den givna vården och svarade angående sin smärta när en sjuksköterska frågade. 
Dahlberg och Segesten (2010) menar att det ska finnas ett samspel mellan patient och 
sjukvårdspersonal där bådas expertis påverkar vården. Det skulle dock ändå kunna bli 
problematiskt då delaktighet inte alltid innebär samma sak för patienten som det gör för 
sjuksköterskan. Att sjuksköterskan tillåter patienten att påverka vården och tycker sig göra 
patienten delaktig. Medan patienten egentligen uppfattar detta som att sjuksköterskan inte 
tillåter patienten att vara delaktig i den utsträckning patienten hade önskat. Dahlberg och 
Segesten (2010) skriver att sjuksköterskan och patienten båda är experter, men på olika 
områden. Detta varierar mellan olika fall, men patientens delaktighet bör vara mer än att få 
information eller råd om behandling. Att patienten får chansen att uttrycka sig och faktiskt 
påverka beslut. 
  
Studien identifierar fler problem i kommunikationen som ger upphov till försämrad 
smärtlindring. Ett är brister i kommunikationen mellan sjuksköterska och patient. Bristfällig 
eller utebliven kommunikation ledde till försämrad smärtlindring, men också svårigheter för 
sjuksköterskor att utföra sina uppgifter. Både patient och sjuksköterska tar alltså skada då 
patientens smärta ökar, samtidigt som sjuksköterskans inhämtning av information försämras. 
Linton (2013) menar att en bra kommunikation skapar kvalitét, medan dålig kommunikation 
är det huvudsakliga till missnöje hos patienter. Patienter är också mer benägna att följa råd 
från sjukvårdspersonalen vid god kommunikation. Detta visar att kommunikation, 
tillsammans med kunskap, är hörnstenar i allmän sjuksköterskans roll vid behandling av 
smärta. Utan en fungerande kommunikation minskar chanserna för att en vårdande relation 
skapas.  Även Dahlberg och Segesten (2010) beskriver samtalet som en vital del av 
sjuksköterskans arbete och menar att det är vårdpersonalens ansvar att samtal sker.  
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Studien nämner att sjuksköterskor tog reda på patienternas smärta genom att verbalt fråga 
dem. Gregory och Waterman (2012) styrker detta och menar att sjuksköterskor regelbundet 
observerades fråga patienter om smärta, vissa sjuksköterskor frågade varenda patient de 
vårdade. Togs vitala parametrar frågades patienterna om smärta varenda gång. Studien styrks 
av detta då den behandlar och beskriver hur VAS-skalan kunde vara ett komplement till vitala 
parametrar. Bergman (2012) menar att VAS-skalan inte fungerade. Att patienter på en 
akutvårdsavdelning ibland medvetet sa en högre siffra då de antog att de skulle få vård 
snabbare, någonting som också nämns i studien. Smärta är subjektivt och sjuksköterskan bör 
ha detta i åtanke. Tolkningen av VAS-skalan bör då kombineras med andra undersökningar, 
samt sjuksköterskans uppfattning av patienten. Detta för att sjuksköterskan ska få en så bra 
uppfattning om patientens smärta som är möjligt. Författarna finner dock problematik i att 
patienter uppger en högre smärta än vad de egentligen har. Speciellt när det är uppenbart för 
sjuksköterskan att patienten inte talar sanning. Detta skulle i sin tur leda till att sjuksköterskan 
misstror sin patient, när denne faktiskt har riktigt ont. Istället borde sjuksköterskan fundera 
över patientens livsvärld för att få förståelse varför de anger ett högre värde. Denna 
litteraturstudie visar att sjuksköterskor ibland tvivlar på patienten när de uttrycker överdriven 
smärta i förhållande till sin situation och diagnos. Det framkom i studien att sjuksköterskor 
blev misstänksamma gentemot patienter och de började fundera på om patienterna agerade i 
syfte att få mera smärtlindring. Gregory och Waterman (2012) skriver att bara hälften av 
patienterna i deras studie kunde minnas att det ständigt fått frågor om smärta och att det 
ibland var uppenbart att sjuksköterskor inte trodde på vad de sa. Någonting som också 
beskrivs i studien men ur sjuksköterskans perspektiv. Detta styrks av Clabo (2008) som 
behandlar ämnet och skriver att sjuksköterskor hade svårigheter med patienter vars smärta var 
svårbehandlade. Patienternas trovärdighet ifrågasattes och flera sjuksköterskor uppgav att 
vissa patienter skattade sin smärta högre i syfte att få större doser av smärtlindrande 
läkemedel. Gauntlett-Gilbert, Rodham, Jordan och Brook (2015) skriver i sin studie att delar 
av personalen på en akutavdelning gjorde antagande om hur patienterna klarade sig i sin 
hemmiljö. De menade att vissa patienter, om än dåligt, klarade sig själva. Men när de blev 
inlagda på sjukhus förändrades de och blev passiva, samt intog rollen som sjuk. Det är alltså 
återkommande fakta att sjuksköterskor misstror sina patienter under vårdandets gång, vilket 
påverkar den vårdande relationen. Författarnas uppfattning är att det under sådana 
förhållanden blir svårt för sjuksköterskan att vara öppen och följsam gentemot patienten, då 
sjuksköterskan inte litar på patienten. Sjuksköterskan låter alltså sin förförståelse påverka 
vården vilket kan resultera i en felaktig vård. Här blir det åter igen nödvändigt att 
sjuksköterskan tar hänsyn till patientens livsvärld för att få förståelse för patienterna. 
Gauntlett-Gilbert et al. (2015) ger ytterligare ett exempel på hur sjukvårdspersonal kan 
misstro patienter. De beskriver hur sjukvårdspersonal kunde uppleva att patienterna uppförde 
sig annorlunda när det inte fanns sjukvårdspersonal i närheten. “The more you’re there, the 
more they are being like, what we call dramatic. But when you walk away and no-one’s 
around, they’re fine.” Gauntlett-Gilbert et al. (2015). Bergman (2012) tar också upp ett 
exempel från en akutavdelning och menar att flera sjuksköterskor uppgav en känsla av 
frustration. Sjuksköterskorna såg på avdelningen som en idealisk plats för missbruk och mer 
än en tredjedel av sjuksköterskorna i studien kunde beskriva sig själva som lagliga 
distributörer av narkotika. De ansåg att akutavdelningen var en plats där missbrukare kunde få 
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analgetika utskrivet i behov att stilla deras missbruk och intar därmed en roll som patienter för 
att kunna övertyga vårdpersonalen.  
 
 

9 FRAMTIDA FORSKNING 

En ständig utveckling sker i den moderna vården där nya metoder förbättras och 
effektiviseras. Det är därför viktigt som vårdpersonal att följa med i utvecklingen. Genom att 
vara motiverad till uppdatering och förnyelse så kan kunskap inhämtas för att sedan tillämpas 
i praktiken. Moderniseringen förbättras genom utbildningar och kräver därför kontinuerliga 
reflektionsövningar samt utbildningar i handhavande för läkemedel och förhållningssätt till 
patienter. 
Forskning på läkemedel sker ständigt i en fortlöpande process som producerar och tillämpar 
vården med nya preparat. Dock så finns det brister i kunskapen beträffande effekterna vid 
behandling av långvarigt smärttillstånd. Det saknas effektiva och säkra läkemedel samt 
djupare kunskap på sikt. Främst angår det kunskap om beroendeproblematik och biverkningar 
men även påverkan på andra organsystem. Tillgången på studier rörande metodernas inverkan 
på livskvaliteten och deras kostnadseffektivitet är mycket begränsad och är av betydelse för 
behandling under lång tid. 
  
Förutom mer forskning ur sjuksköterskans perspektiv, hade det varit intressant att får veta mer 
om hur sjuksköterskan påverkas under vårdandets gång. Det skulle kunna vara intressant att 
forska på hur sjuksköterskans syn på patienten förändras under smärtbehandlingen. Till 
exempel går det att läsa i denna studie att sjuksköterskor blev misstänksamma gentemot 
patienter vid behandling av smärta. Ökad forskning inom detta område kan ses som 
nödvändigt för att i framtiden kunna förstå varför, samt motverka problematiken med detta.   
  

10 SLUTSATS 

Denna studie visar att sjuksköterskans kunskap och erfarenhet är betydelsefull för att på ett 
korrekt sätt utföra en smärtanalys. Genom ett bra bemötande och att göra patienten införstådd 
och delaktig i vården kan resultera i en bättre vård för patienten. Med en bra kommunikation 
mellan patient och sjuksköterska underlättas smärtanalysen vilket sedan leder till en 
individanpassad behandling. Kommunikationen är ett återkommande ämne i denna studie och 
är en grundläggande del i sjuksköterskans yrkesroll. En bra kommunikation är inte enbart 
riktad mot patienten utan även till samarbetet med kollegor och andra professioner. För att 
arbetet skall flyta på krävs det att sjuksköterskor kan samarbeta genom att föra en bra 
kommunikation. Studien visar också att arbetsmiljön är en viktig resurs för att sjuksköterskor 
ska kunna utföra ett professionellt och evidensbaserat arbete. 
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Bilaga 1. Sökschema.  

Databas Datum Sökord Begränsningar Antal 
träffar 

Antal 
artiklar 

Pubmed 16-10-01 Nurse-patient relations, 
pain, treatment 

Qualitative 
Peer reviewed 
2008-2016 

56 1 

  Chronic disease, health 
service, pain 

Qualitative 
Peer reviewed 
2008-2016 

43 1 

 16-10-22 Pain measurement, 
Complexities 

Qualitative 
Peer reviewed 
2008-2016 

2 1 

  Pain assessment, 
Management, Decisions 

Qualitative 
Peer reviewed 
2008-2016 

35 1 

Cinahl 16-10-01 Pain, Communication, 
Professional competence, 
Work environment 

Qualitative 
Peer reviewed 
2008-2016 

2 1 

 16-10-03 Pain, Nurse-patient 
relations, Nurse attitudes 

Qualitative 
Peer reviewed 
2008-2016 

31 1 

 16-10-11 Nursing knowledge, Pain, 
Decision making 

Peer reviewed 
2008-2016 

38 1 

  (MH ”Perception”) AND 
(MH “Nurse attitudes”) 
AND (MH “Patient care”) 
AND (MH “Teamwork”) 

Qualitative 
Peer reviewed 
2008-2016 

1 1 

  (MH “Chronic pain”) AND 
(MH “Nursing role”) AND 
(MH “Leadership) AND 
(MH “Teamwork) 

Qualitative 
Peer reviewed 
2008-2016 

1 1 

 16-10-24 Life experience, Patient 
attitudes, Chronic pain, 
Empowerment 

Qualitative 
Peer reviewed 
2008-2016 

3 1 
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Bilaga 2. Checklista för kvalitetsgranskning av artiklarna. 

Checklista för kvalitativa artiklar, enligt Forsberg & Wengström (2013, s 206).  
A. Syftet med studien?  
………………………………………………………………………………….  
Vilken kvalitativ metod har använts?  
………………………………………………………………………………….  
Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen?  
Ja � Nej �  
B. Undersökningsgruppen  
Är urvalskriterierna för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? (Inklusions- och  
exklusionskriterier ska vara beskriva.)  
Ja � Nej �  
Var genomfördes undersökningen?  
………………………………………………………………………………….  
Urval - finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 
………………………………………………………………………………….  
Vilken urvalsmetod användes?  
� Strategiskt urval  
� Snöbollsurval  
� Teoretiskt urval  
� Ej angivet  
Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, social status samt annan relevant demografisk  
bakgrund).  
………………………………………………………………………………….  
………………………………………………………………………………….  
Är undersökningsgruppen lämplig?  
Ja � Nej  
C. Metod för datainsamling  
Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, vem och i vilket sammanhang skedde  
datainsamlingen)  
Ja � Nej �  
Beskriv:  
………………………………………………………………………………….  
………………………………………………………………………………….  
Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor användes etc.) III  
 
Beskriv:  
………………………………………………………………………………………  
Ange datainsamlingsmetod:  
� ostrukturerade intervjuer  
� halvstrukturerade intervjuer  
� fokusgrupper  
� observationer  
� video/bandinspelning  
� skrivna texter eller teckningar  



 

 
 

Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll)?  
Ja � Nej �  
 
D. Dataanalys  
Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade?  
………………………………………………………………………………….  
Ange om:  
� teman är utvecklade som begrepp  
� det finns episodiskt presenterade citat  
� de individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna  
� svaren är kodade  
Resultatbeskrivning:  
………………………………………………………………………………….  
………………………………………………………………………………….  
Är analys och tolkning av resultatet diskuterade?  
Ja � Nej �  
Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)?  
Ja � Nej �  
Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)?  
Ja � Nej �  
Finns stabilitet och överrensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)?  
Ja � Nej �  
Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen?  
Ja � Nej �  
Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns citat av  
originaldata,  
summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)?  
Ja � Nej �  
E. Utvärdering IV  
 
Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan?  
Ja � Nej �  
Stöder insamlade data forskarens resultat?  
Ja � Nej �  
Har resultaten klinisk relevans?  
Ja � Nej �  
Diskuteras metodologiska brister och risk för bias?  
Ja � Nej �  
Finns risk för bias?  
Ja � Nej �  
Vilken slutsats drar författaren?  
………………………………………………………………………………….  
………………………………………………………………………………….  
Håller du med om slutsatsen?  
Ja � Nej �  
Om nej, varför inte?  
………………………………………………………………………………….  
Ska artikeln inkluderas?  



 

 
 

Ja � Nej �  
Är artikeln etiskt granskad? (egen fråga)  
Ja � 

Bilaga 3. Exempel på analys. 
Meningsenhet Nyckelfynd Nyckeln Teman Underteman 

Gav 
smärtanalysen 
vika så gjorde 
även behandlingen 
det. 
 

Noggrannhet. Kunskap. Inre resurser. Kunskap. 

Om 
personalomsättnin
gen var låg, 
fungerade 
smärtbehandlingen 
bättre och 
uppföljningar samt 
utvärderingar 
gjordes trots 
tidsbrist. Var 
personalomsättnin
gen däremot hög 
så fungerade 
smärtbehandlingen 
sämre. 

Personalomsätt
ning. 

Kontinuitet. Yttre resurser. Arbetsmiljö. 



 

 
 

Bilaga 4. Artikelöversikt.  

Författare. 
År. 
Land. 
Tidsskrift.  
 

Titel 
 

Syfte Metod Antal 
respondenter 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Blondal, K., 
& 
Halldorsdot
tir, S.  
 
2009. 
Island.  
Journal Of 
Clinical 
Nursing 

The challenge 
of caring for 
patients in 
pain: from the 
nurse's 
perspective. 

Att få en bättre 
förståelse för hur 
det är att ta hand 
om patienter med 
smärta. 

En kvalitativ studie 
med fenomenologisk 
ansats. Intervjustudie. 

10 (Ingen 
uppgift) 

Resultaten tyder på att ta hand om en 
patient i smärta är en utmaning för 
sjuksköterskan. Sjuksköterskan stöter på 
utmaningar som att läsa av patienten, 
hantera inre konflikt av moraliska 
dilemman, hantera läkare och 
organisatoriska hinder. 

Hög 

Cabilan, C. 
J.  Eley, 
Robert 
Hughes, 
James A.  
&  Sinnott. 
Michael. 

2015. 
Australien. 

Medication 
knowledge 
and 
willingness to 
nurse-initiate 
medications 
in an 
emergency 
department: a 
mixed-

Syftet med 
studien var att 
bedöma den 
medicinska 
kunskapen hos 
sjuksköterskor på 
en 
akutmottagning, 
samt fastslå de 
faktorer som 

Blandade metoder. 
Data samlades in 
genom frågeformulär 
och intervjuer.   

159 (0) Medicinsk kunskap var konsekvent 
bland sjuksköterskor, dock var 
sjuksköterskors kunskap om 
läkemedlens verkningsmekanism 
dålig. Fyra huvudteman 
identifierades från 24 intervjuer: 
patientcentrerad vård, försiktighet 
och säkerhet som principer för 
praxis, fortsatt stöd och utbildning 
och förbättring av praktiken över 

Medelhög 



 

 
 

Journal of 
Advanced 
Nursing.  

methods 
study. 

påverkar 
sjuksköterskors 
praxis gällande 
läkemedel.  

tiden. 

Chatchumni
, Manaporn. 
Namvongpr
om, 
Ampaporn. 
Eriksson, 
Henrik & 
Mazaheri, 
Monir.  
 
2016. 
Sweden. 
BMC 
Nursing 

Thai Nurses’ 
experiences of 
post-operative 
pain 
assessment 
and its’ 
influence on 
pain 
management 
decisions.  

Att beskriva 
thailändska 
sjuksköterskors 
upplevelser av 
smärtbedömning 
på en kirurgisk 
vårdavdelning. 

Explorativ 
tvärsnittsstudie med 
kvalitativ 
innehållsanalys. 

12 (0) Resultatet påvisade brist i 
dokumentation samt en oro över 
kunskapsnivån bland 
sjuksköterskor. 

Medelhög 

Dysvik, 
Elin & 
Furnes, 
Bodil. 
 
2011. 
Norway 
Journal of 

Nursing 
leadership in 
a chronic pain 
management 
group 
approach. 

Att utforska och 
diskutera 
omvårdnadens 
ledarskap och 
utmaningar på 
organisation- och 
gruppnivå när de 
utför 

Kvalitativ 
innehållsanalys. 

130 (Ingen 
uppgift) 

Resultatet visar vikten av ett fast 
övergripande ledarskap och 
utbildade gruppledare med ett 
gemensamt mål, ömsesidigt 
beroende av roller och 
kompletterande kompetens, som är 
väl förberedda för att förhindra eller 
hantera utmanande grupprocesser. 

Hög 



 

 
 

Nursing 
Manageme
nt 

rehabiliteringsgru
pper för personer 
som lider av 
kronisk smärta. 

Elovsson, 
Margareta 
& Boström, 
Barbro.  
 
2012. 
Sweden. 
Vård i 
Norden 

Sjukskötersko
rs upplevelse 
av 
smärtbehandli
ng av äldre 
personer i 
kommunal 
hälso- och 
sjukvård. 

Att beskriva 
sjuksköterskor 
upplevelse av 
smärtbehandling 
av äldre personer. 

Kvalitativ 
innehållsanalys med 
deskriptiv design. 
Intervjustudie. 

18 (2) En oerfaren och ostrukturerad 
organisation försvårar möjligheten 
att ge god smärtbehandling. Det 
framkom 4 kategorier i studien: 
Kunskapsnivå, kommunikation, 
organisation, behandlingsstrategi. 

Medelhög 

Lindberg, 
J.O., 
Engström, 
Å.  
 
2011. 
Sweden. 
Pain 
Manageme
nt Nursing. 

Critical care 
nurses' 
experiences: 
"a good 
relationship 
with the 
patient is a 
prerequisite 
for successful 
pain relief 
management". 

Syftet med 
studien var att 
beskriva 
intensivvårdssjuks
köterskors 
upplevelser vid 
bedömning och 
behandling av 
smärta hos 
patienter som får 
postoperativ vård 
på en 
intensivvårdsavde

Kvalitativ metod.  6 (1) När smärta lindrades upplevde 
sjuksköterskor sitt yrke som 
meningsfullt. De utförde 
smärtbedömning och använde sig 
av farmakologisk smärtbehandling 
som primär smärtbehandling. 
Samarbetet både inom och utom 
professionen var viktigt men i 
samarbetet med läkare upplevdes 
ofta en maktlöshet. 

Medelhög 



 

 
 

lning. 

Manias, E.  
 
2012. 
Australia.  
Internationa
l Journal of 
Nursing 
Studies. 
 

Complexities 
of pain 
assessment 
and 
management 
in hospitalised 
older people: 
A qualitative 
observation 
and interview 
study. 
 

Huvudsyftet var 
att undersöka hur 
smärta bedömdes 
och hanterades 
hos äldre patienter 
som var 
inneliggande på 
sjukhus. Två 
underliggande 
syften var också 
att observera hur 
sjuksköterskorna 
interagerade med 
varandra och med 
äldre patienter, 
samt att 
identifiera hinder 
som påverkat hur 
smärta bedömdes 
och hanterades 
hos dessa 
patienter. 
 

Kvalitativ, 
naturalistisk 
observationsstudie 
med uppföljande 
intervjuer med 
sjuksköterskorna. 
 

34 
sjuksköterskor 
och 285 
patienter. (10 
och 57) 
 

Fyra huvudteman identifierades: 
Kommunikation mellan 
sjuksköterskor och mellan 
sjuksköterskor och äldre patienter, 
strategier för smärtlindring, 
miljömässiga och organisatoriska 
aspekter av vården samt smärtans 
komplexitet. 
 

Medelhög 

Säll-
Hansson, K. 

The meaning 
of the 

Syftet med 
studien var att 

En deskriptiv studie 
med fenomenologisk 

8 (0) 
 

För att förstå en annan person är det 
nödvändigt att sätta sig in i dennes 

Hög 
 



 

 
 

Fridlund, B. 
Brunt, D. 
Hansson, B. 
Rask, M. 
 
2010. 
Sweden. 
Scandinavia
n Journal of 
Carin 
Sciences 
 

experiences of 
a person with 
chronic pain 
in their 
encounters 
with the 
health service. 
 

undersöka 
erfarenheter hos 
personer med 
kronisk smärta, i 
deras möten med 
sjukvårdspersona. 
 

ansats, Intervjustudie. 
 

livsvärld. Respondenterna hade 
olika strategier att hantera sin 
smärta och det krävs att 
sjukvårdspersonalen undersöker hur 
patienten upplever sin smärta. 
 

Tveiten, 
Sidsel & 
Knutsen, 
Ingrid 
Ruud.   

2010. 
Norway 
Journal of 
Caring 
Sciences.  

 

Empowering 
dialogues – 
the patients’ 
perspective.  

 

Undersöka 
patienters 
upplevelse av 
mötet med vården 
på en smärtklinik.  

 

Explorativ och 
deskriptiva 
gruppintervjuer.  
 

9 (2) Patienters självkontroll och 
personliga förmågor påverkas till 
stor del av kontakten med 
smärtmottagning. 
 

Hög 
 

Wonsun 
(Sunny) 

Nurses’ 
perceptions of 

Undersöka 
sjuksköterskors 

Studie av en 
beskrivande, kvalitativ 

34 (Ingen 
uppgift) 

Resultat visade att konflikten är 
konstruktiv i grunden. De som 

Hög 
 



 

 
 

Kim, Anne 
M. Nicotera 
& Julie 
McNulty.  

2015.  

USA. 
Journal of 
Advanced 
Nursing. 

 

conflict as 
constructive 
or destructive. 
. 

 

uppfattningar om 
konstruktiva och 
destruktiva 
konflikter och 
deras användning 
bland 
sjuksköterskor. 

 

dagbok av 
erfarenheter om 
konflikter på sin 
arbetsplats. 
 

 utgjorde destruktiva konflikter var 
tidsbrist, rollkonflikt och 
effektskillnader som inte hanteras 
genom kommunikation. 
 

 

 
 
 
 


