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Abstrakt 

Bakgrund: God symtomlindring anges tillsammans med främjande av välbefinnande 

som den viktigaste uppgiften för sjuksköterskor vid vård av patienter i sent palliativt 

skede. Smärta är ett av de vanligaste symtomen vid livets slut och smärtanalys och 

regelbunden skattning av smärtintensitet anges som en av de nationella 

kvalitetsindikatorerna för god palliativ vård. Sjuksköterskor på en geriatrisk 

sjukvårdsavdelning vårdar flera ofta multisjuka personer med en komplex sjukdomsbild 

och stora omvårdnadsbehov. Det är därför angeläget att undersöka hur sjuksköterskor 

arbetar med smärtbedömning och smärtskattning i sent palliativt skede vid en geriatrisk 

vårdavdelning.  

Syfte: Syftet med studien är att beskriva hur sjuksköterskor arbetar med 

smärtbedömning av patienter i sent palliativt skede på geriatrisk vårdavdelning - Vilka 

underlättande respektive försvårande faktorer finns vid bedömningen? 

Metod: En kvalitativ design med en induktiv ansats valdes där semistrukturerade 

intervjuer användes som datainsamlingsmetod. I studien medverkade tio sjuksköterskor 

från geriatriska verksamheter från mellersta samt södra Sverige. Kvalitativ 

innehållsanalys användes som analysmetod.  

Resultat: Vid analysen framkom kategorier som ”Användning av den kliniska blicken”, 

”Användning av smärtskattningsinstrument”, Påverkan av arbetsplatskulturen vid 

smärtbedömning”, Påverkan av närstående vid smärtbedömning” och ”Palliativregistret 

som ett hjälpmedel vid smärtbedömning”. Samtliga kategorier belyste underlättande och 

försvårande faktorer vid smärtbedömning i sent palliativt skede. 

Slutsats: Samtliga sjuksköterskor i studien beskrev smärtbedömning i sent palliativt 

skede som ett svårt område men som engagerar och berör dem starkt. Resultatet visar på 

flera försvårande faktorer för smärtbedömning i sent palliativt skede. Äldre, multisjuka 

patienter med kognitiv svikt och oförmåga att verbalisera sin smärta fortsätter att vara 

en utmaning vid smärtbedömning. I studiens resultat framkommer den kliniska blicken 

och Palliativregistret som hjälpmedel som underlättade sjuksköterskornas arbete med 

smärtbedömning. 

 

Nyckelord: Smärtbedömning, Palliativ vård, Geriatrisk vård, Klinisk blick, Omvårdnad 

 



  
 

ii 

Abstract 

 

Background: Effective symptom relief and enhanced well-being are indicated as the 

most important tasks for nurses in the care of patients in late palliative stage. Pain is one 

of the most common symptoms at the end of life and pain analysis and regular 

assessment of pain intensity is one of the national quality indicators for good palliative 

care. Nurses in a geriatric ward care for people with multiple illnesses and high level of 

caring needs. It is therefore important to investigate how nurses work on pain 

assessment and pain estimation in late palliative stage in a geriatric ward. 

 Aim: The aim of this study is to describe how nurses work with assessing pain in 

patients in late palliative care. What are the facilitating and aggravating factors affecting 

this assessment? 

 Method: A qualitative design with an inductive approach was chosen where semi-

structured interviews were used as a data collection method. Ten nurses working in 

geriatric wards in central and southern Sweden were interviewed and a qualitative 

content analysis was used as the analytical method. 

 Result: The categories included  "Using the clinical look", "Use of pain estimation 

tools," "Impact of the workplace culture on pain assessment", "Impact of relatives on 

pain assessment", "Palliative Register as a pain assessment tool ". All categories 

highlighted both facilitating and aggravating factors in pain assessment at late palliative 

stages. 

Conclusion: All nurses in the study described pain assessment in late palliative stage as 

a difficult area but one which engaged and affected them strongly. The result shows that 

there are several aggravating factors for pain assessment at this stage. Older patients 

with comorbidity, cognitive failure and inability to express their pain verbally, are 

clearly challenges within pain assessment in late palliative care. In the study results, the 

clinical gaze and the Palliative Register appear as tools that facilitated the nurses' work 

on pain assessment.  

 

 

Keywords: Pain assessment, Palliative care, Geriatric care, Clinical gaze, Nursing care 
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Tack 

 

Vi vill rikta ett stort tack till de verksamheter som deltagit i vår studie och ett extra 

varmt tack till de sjuksköterskor som har delat med sig av sina erfarenheter och 

berättelser. Vidare vill vi tacka våra handledare och studiekamrater för kritisk 

vägledning och hjälpsamhet som har guidat oss genom studieprocessen. Varmt tack 

också till våra familjer för ert stora stöd och förståelse. Utan er hade denna studie inte 

blivit möjlig att genomföra. Det har varit en lärorrik process som vi kommer att bära 

med oss under lång tid framöver och som kommer att forma oss i vår fortsatta 

profession. 

 

 

 

Anneli Estun & Emelié Fager 

2017-11-12 
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1 Inledning 

Enligt Socialdepartementets utredning om värdig vård vid livets slut (2001) eftersträvas 

att alla patienter i livets slutskede, oavsett diagnos tillförsäkras palliativ vård på lika 

villkor. God symtomlindring anges tillsammans med främjande av välbefinnande som 

den viktigaste uppgiften för vårdpersonalen vid vård av döende patienter (Regionala 

cancercentrum i samverkan, 2016). Smärta är ett utav de vanligaste symtomen vid livets 

slut och smärtanalys och regelbunden skattning av smärtintensitet anges som en utav de 

nationella kvalitetsindikatorerna för god palliativ vård. Där det i svenska 

palliativregistrets (2016) årsrapport framkommer det att det fortfarande finns utrymme 

för förbättringar. Sjuksköterskor på en geriatrisk sjukvårdsavdelning vårdar flera ofta 

multisjuka personer med en komplex sjukdomsbild och stora omvårdnadsbehov. 

Vårdtiderna är ofta korta och med en begränsad bemanning uppstår ofta etiska 

svårigheter vid vård av patienter med komplexa behov. Det är därför angeläget att 

undersöka hur sjuksköterskor arbetar med smärtbedömning och smärtskattning i sent 

palliativt skede vid en geriatrisk vårdavdelning.  

 

2 Bakgrund 

2.1 Palliativ vård 

Palliativ vård syftar till att förbättra livskvalitet genom att förebygga och lindra lidande 

för patienter med livshotande, icke botbar sjukdom (Regionala cancercentrum i 

samverkan, 2016). Palliativ vård kan delas in i olika stadier, tidig och sen fas. I studien 

avser författarna att belysa den sista levnadsveckan som kommer att benämnas som sent 

palliativt skede genom arbetet.    

 

2.2 Smärta 

Enligt Socialstyrelsen (2013) hör smärta till ett av de vanligaste symtomen i livets 

slutskede oavsett diagnos och Reynolds, Drew och Dunwoody (2013) menar att få saker 

som görs för patienter är mer grundläggande för livskvaliteten än att lindra smärta, 

särskilt vid livets slut. De beskriver sjuksköterskor som ständiga förespråkare för en 

human och värdig vård vilken bör främja en etisk och effektiv smärthantering utan 

undantag.  
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2.2.1 Definition av smärta 

IASP, International Association for the study of pain definierar smärta som: 

 

"Smärta är en obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse förenad med verklig eller 

möjlig vävnadsskada eller beskriven som sådan skada” (Merskey & Bogduk, 1994). 

 

Ortiz (2015) beskriver att smärta är en subjektiv och individuell upplevelse som är 

mångfasetterad och Norrbrink och Lundeberg (2014) belyser att då det inte finns 

specifika undersökningar för att fysiologiskt mäta smärta så går det ej att jämföra 

smärtupplevelser mot varandra. Vidare beskrivs att det kan vara olika orsaker till att 

smärtan uppstått och smärtupplevelsen påverkas av om smärtan pågått en kortare eller 

längre tid och om den kan lindras tillfredsställande med läkemedel eller inte. Den 

kroppsliga smärtan klassificeras enligt Norrbrink och Lundeberg (2014) utifrån en rad 

olika faktorer. Det temporala perspektivet beskriver om smärtan varit kortvarig eller 

långvarig och det etiologiska perspektivet handlar om, om smärtan är neuropatisk, 

nociceptiv eller idiopatisk (Norrbrink & Lundeberg, 2014). 

Inom den kurativa vården är fokusering på smärta oftast mer begränsad till den fysiska 

aspekten som är direkt kopplad till den sjukdom patienten behandlas för. Inom palliativ 

vård ses smärta mer ur ett helhetsperspektiv (Sandman & Woods, 2003). 

Hospicerörelsens grundare Dame Cicely Saunders tog på 1950-talet fram konceptet 

Total Pain efter att ha sett att smärta hos svårt sjuka och döende patienter inte endast var 

fysiologisk utan mångdimensionell. Tillsammans med tre andra komponenter, psykisk, 

existentiell och social smärta utgör de den totala smärtupplevelsen. (Strang & Beck-

Friis, 2012; Clark, 1999). Sandman och Woods (2003) lyfter frågeställningen om vilket 

sorts lidande som tillhör palliativa vårdens ansvarsområde. De ifrågasätter om 

ansvarsområdet ska begränsas till smärta relaterat till sjukdomsbilden som kan 

behandlas medicinskt, eller även inkludera ett livslidande utifrån ett helhetsperspektiv 

där sociala och psykiska faktorer spelar in. 

 

2.2.2 Smärtanalys  

För att kunna behandla smärta effektivt behöver den baseras på den underliggande 

smärtmekanismen, dvs vilken karaktär smärtan har. Anamnes av smärta är därför 

grundläggande för korrekt bedömning då behandling vid olika smärttyper skiljer sig åt  

(Läkemedelsverket, 2017). Vidare förespråkas analys av patientens smärta bl.a genom 
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bedömning av smärtans variation över dygnet, om det finns utlösande faktorer, vart 

smärtan är lokaliserad samt orsaken till smärtan. Intensitet och eventuell psykologisk 

påverkan tas också i beaktning. Som komplement till smärtanalys kan systematisk och 

upprepad smärtskattning med validerade smärtskattningsinstrument förbättra och 

kvalitetssäkra smärtbehandlingen (Läkemedelsverket, 2017). 

 

2.2.3 Smärtbedömning med smärtskattning 

Socialstyrelsen (2016) och Dehlin och Rundgren (2014) framhåller att en minskad 

livskvalitet och en ökad risk för medicinska komplikationer kan bli resultatet av 

obehandlad smärta vid livets slut och att det krävs ett systematiskt arbete med 

smärtskattning. Då smärta är en subjektiv och individuell upplevelse så  

är det svårt att se hur ont patienten har och därav är det viktigt att respektera patientens 

subjektiva skattning. Smärtskattning kan också möjliggöra ett gemensamt språk kring 

smärtintensitet, bedömning och utvärdering (Läkemedelsverket, 2010). De idag 

vanligaste smärtskattningsinstrumenten är Numerisk skala (NRS) och Visuell analog 

skala (VAS). En annan vanlig skala vid bedömning av patienter med kognitiv nedsatt 

förmåga är Abbey Pain Scale (Svenska palliativregistret, 2016). 

 

2.2.3.1 NRS - Numerisk skala 

Numerisk skala, NRS är ett mätinstrument där patienten lätt kan gradera sin smärta 

genom att välja en siffra mellan 0-10 på en horisontell linje där 0 indikerar "ingen 

smärta" och 10 indikerar "värsta tänkbara smärta". Det finns olika sätt för patienten att 

ange siffran. Den kan uppges verbalt, patienten kan sätta kryss på en pappersskala eller 

markera siffran på linjalen (Brantberg & Allvin, 2016). 

 

2.2.3.2 VAS - Visuell analog skala 

Visuell analog skala, VAS används ofta inom akutvård och är ännu känsligare för 

intensitetsförändringar än NRS. Tyvärr kan både VAS och NRS vara begreppsmässigt 

svåra att använda för vissa äldre personer och personer med kognitiva 

funktionsnedsättningar. VAS kan vara svår att markera exakt om patienten har dålig syn 

eller svårighet att kunna hålla i instrumentet (Bennett & Closs, 2008; Larsson & 

Rundgren, 2010). Mätinstrumentet består av en tvåsidig linjal där framsidan utgörs av 

en linje och flyttbar markör, linjen är graderad från "ingen smärta" fram till "värsta 

tänkbara smärta". Patienten skattar sin smärta genom att ställa den flyttbara markören på 
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den plats på linjen som de upplever att smärtans intensitet matchar. På mätinstrumentets 

baksida finns en siffergradering från 1-10 som ger sjuksköterskan ett värde/siffra på 

patientens smärta. Upprepade tester kan ge ett mått på om patientens aktuella 

smärtbehandling har tillfredsställande effekt eller inte (Larsson & Rundgren, 2010). 

 

2.2.3.3 Abbey Pain Scale 

Abbey Pain Scale är ett mätinstrument som används för att skatta smärta hos patienter 

med kognitiv svikt eller i sent palliativ skede. Vårdpersonal gör bedömning av 

patientens smärta genom att använda mätinstrumentets anvisningar och frågor då 

patienten ej själv kan medverka i bedömningen. Mätinstrumentet består av sex frågor 

som berör patientens röstuttryck, ansiktsuttryck, förändrat kroppsspråk, förändrat 

beteende, kroppslig och fysiologisk förändring. Varje fråga graderas genom fyra olika 

svarsalternativ. Svarsalternativen ger 0-3 poäng per fråga som sedan resulterar i en 

totalpoäng. Om totalpoängen är < 2 bedöms patienten ej ha smärta. Vid högre 

totalpoäng så delas smärtan in i mild, medelsvår och svår (Svenska Palliativregistret, 

u.å). 

 

2.3 Tidigare forskning 

2.3.1 Användning av smärtskattningsskalor 

Sjuksköterskan har en central roll för smärtskattning och smärtlindring i vården. 

Bedömningen vilar både på sjuksköterskans kunskap och validerade 

smärtskattningsinstrument (Alm & Norbergh, 2013; McCaffrey, Ferrell  & Pasero, 

2000; Denny & Guido, 2012; Mrozek & Steble-Werner, 2001). Att på ett lämpligt sätt 

bedöma och behandla smärta för att lindra lidande är en etisk skyldighet hos 

sjuksköterskor och för att uppfylla denna skyldighet behöver sjuksköterskor 

kontinuerligt uppdatera sin kunskap och förespråka adekvat smärtlindring å patientens 

vägnar (Denny & Guido, 2012; Reynolds et al., 2013).   

Men enligt McCaffrey et al. (2000) visar studier att det finns en bristande kunskap bland 

sjuksköterskor i vården att bedöma och behandla smärta korrekt. Sjuksköterskor kan 

influeras mer av det beteende patienten uppvisar än den anamnes och skattade smärtan 

som patienten ger verbalt menar McCaffrey et al. (2000).Enligt Denny & Guido (2012) 

kan sjuksköterskors tendens att underskatta smärta hos patienter förändras genom att se 

över utbildning avseende smärtbedömning samt förbättra sjuksköterskors 

journaldokumentation. 
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När patientens smärta har skattats med validerat smärtskattningsinstrument samt 

kompletterats med sjuksköterskans kliniska blick skall bedömningen dokumenteras i 

patientens journal så exakt som möjligt. Resultat av skattning skall dokumenteras med 

gradering (Alm & Norbergh, 2013). Enligt Katsma och Souza (2000) är korrekt 

bedömning av smärta avgörande för att få en effektiv smärtbehandling och menar att 

genom följande fyra steg så säkras smärtbedömningen: Att beskriva och kvantifiera 

smärtan, bestämma orsak till smärta, bestämma passande behandling och till sist att 

utvärdera smärtan. Användning av smärtskattningsskalor är dock ingen självklarhet 

inom alla vård- och omsorgsverksamheter. Nygaard och Jarland (2006) beskriver att 92 

procent av sjuksköterskorna vid norska vård- och omsorgsboenden inte använde sig 

utav något smärtskattningsinstrument i sin dagliga utövning av vård och att 64 procent 

inte kände till något bedömningsinstrument alls. Man använde istället en kombination 

av andra bedömningsstrategier. Genom att ett nära samarbete mellan sjuksköterska och 

undersköterska tog form kunde bland annat rörelsekapaciteten undersökas och 

reaktioner kontrolleras  för att avgöra om minskad kroppsfunktion kunde vara en 

indikator på smärta. Även observation av beteendemässiga förändringar var en strategi 

som användes.   

 

2.3.2 Underbehandling av smärta 

Underbehandling av smärta är ett utbrett problem bland äldre i dagens sjukvård och 

korrekt smärtskattning är ett måste för att kunna lindra såväl neurogen, nociceptiv, 

psykologisk och existentiell smärta (Alm & Norbergh, 2013). McCaffrey et al. (2000) 

identifierade bristande bedömning av smärta bland annat på grund av otillräcklig 

kunskap hos personalen, låg prioritering av smärtanalys och att patienten motsatte sig 

smärtskattning. Reynolds, Drew och Dunwoody (2013) har funnit ytterligare 

försvårande omständigheter för smärtlindring vid livets slut då både patient, närstående 

och sjuksköterskor beskrivs kunna förneka smärtan av olika anledningar. Medan patient 

och närstående kan förneka smärta då den kan upplevas som ett tecken på en progress 

och försämring i grundsjukdomen så förnekar sjuksköterskor smärta hos patienten 

utifrån en rädsla för negativa effekter av smärtlindring. Reynolds et al. (2013) menar att 

på grund av att den svårt sjuka geriatriska patientens tillstånd snabbt kan förändras på 

en akutvårdinrättning så kan sjuksköterskor och läkare vara otillräckligt förberedda att 

kunna tillhandahålla palliativ vård till dessa patienter. Vidare har många äldre 

försvårande kognitiva nedsättningar eller demenssjukdom som gör dem till en särskilt 
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utsatt grupp med risk för suboptimal palliativ vård vid livets slut. Att bedöma 

smärtupplevelser hos denna patientgrupp är därför en utmaning. Studier visar att 

sjukvårdspersonal tenderar att underskatta dessa patienters upplevelser av smärta och de 

erhåller mindre smärtlindring än kognitivt intakta patienter även om de lider av samma 

sjukdom (Brorson, Plymoth, Örmon & Bolmsjö, 2014; Lindskog, Tavelin & Lundström, 

2015; Nygaard, Jarland, 2006 ). Studier indikerar att också läkarna är mindre benägna 

att förskriva adekvat symtomlindring för denna sårbara grupp än för kognitivt intakta 

patienter. Deras ofta försvagade kommunikativa förmåga visar sig utgöra en ökad risk 

för onödig smärta vid livets slut och de är många gånger beroende av vårdpersonalens 

förmåga att identifiera och analysera samt behandla smärta vid livets slut. (Brorson et 

al., 2014). 

 

2.3.3 Rädsla för överdosering/biverkan 

Reynolds et al. (2013) beskriver att effektiv smärtlindring och symtomhantering vid 

livets slut ökar livskvaliteten och kan förlänga livet snarare än att påskynda döden. 

Ändå visar flera studier att sjuksköterskor kan hindras av oro och rädsla för att 

administrering av opioider till patienter kan orsaka komplikationer såsom 

andningsdepression och sedering och att tidigare negativa effekter av dessa läkemedel 

kan avskräcka sjuksköterskor från att administrera adekvata doser (Youngcharoen, 

Vincent & Park, 2017;Reynolds et al., 2013). Sjuksköterskor med längre 

arbetslivserfarenhet visade sig i Alm och Norberghs studie (2013) oftare ge en mindre 

dos smärtlindring än den som behövdes för optimal smärtlindring. Bedömningen 

grundas ofta på att minimera kända biverkningar som förstoppning, nedsatt kognitiv 

funktion och förvirringstillstånd, delirium (Alm & Norbergh, 2013; Denny & Guido, 

2012). Sjuksköterskor uttrycker även oro för att den äldre patienten ska bli beroende av 

smärtstillande preparat. Att sjukvårdssystemet idag är starkt fokuserad på kurativ vård  

utgör också ett hinder för smärtlindring menar Denny och Guido (2012) då 

symtomlindring därmed kan riskera att komma i andra hand.  

 

2.3.4 Kommunikation och tolkning 

För att sjuksköterskan på ett professionellt sätt ska kunna lindra smärta belyser Alm & 

Norbergh (2013) vikten av en god kommunikation mellan sjuksköterskan och patienten. 

Kommunikationen baseras på såväl verbal som icke verbal information. Utifrån den s.k. 

relationsaspekten ska sjuksköterskan uppvisa respekt, gott bemötande och god tolkning 



  
 

7 

av den informationen som patienten givit.  Verbal kommunikation uppges av Karlsson, 

Ernsth Bravell, Ek och Bergh (2015) vara en kvarstående utmaning vid 

smärtbedömning och framför allt hos personer med demens på grund av deras minskade 

förmåga att självrapportera. Alm & Norbergh (2013) belyser att relationen mellan 

sjuksköterskan och patienten är avgörande för hur informationen under en dialog tolkas. 

Karlsson et.al (2015)  beskriver hur flera sjuksköterskor kan vara inblandade inom 

hemsjukvården och som alla har sin egen tolkning av informationen och ofta har olika 

åsikter om smärta. Alm & Norbergh (2013)  menar att sjuksköterskan gör en bedömning 

om hon/han anser att patientens beteende stämmer överens med den information om 

smärta som givits. Tolkningen kan vara både ett hinder eller förutsättning då 

sjuksköterskan kan ha en förförståelse hur patienten bör bete sig i ett visst smärttillstånd 

eller vårdsituation. Även patienten kan ha förutbestämd uppfattning hur sjuksköterskan 

förväntas sköta sitt arbete och yrkesroll. Denna förförståelse kan leda till 

kommunikationsproblem och att information i dialogen uteblir. 

 

Alm & Norbergh (2013) menar att ett hinder för god kommunikation, som i sin tur 

skulle leda till inadekvat smärtbedömning, kan vara sjuksköterskans personlighet. Då 

sjuksköterskor uppvisar stress eller visar minskad empati för patienten så kan det bidra 

till att patienten förminskar intensiteten av sin smärta. Katsma & Souza (2000) uppger 

att det finns risk för att sjuksköterskor kan bli okänsliga för patienters smärtupplevelse 

och därmed göra en sämre smärtbedömning om de arbetar i en stressig arbetsmiljö. 

Katsma & Souza (2000) visar även att det kan finnas en risk att sjuksköterskor med lång 

arbetslivserfarenhet kan löpa högre risk för bristande empati p.g.a av känslomässig 

utbrändhet. Andra hinder för god kommunikation kan vara svårigheter att tala, 

depression samt kognitiv svikt. 

 

3 Teoretisk referensram 

Erikssons teori om vårdlidande (2015) utgör referensramen i studien. Historiskt sett har 

vården haft sitt ursprung och syfte i att reducera det mänskliga lidandet. Paradoxalt nog 

har även vårdens utveckling samtidigt lett till att skapa lidande för patienten. Betydelsen 

av lidande menar Eriksson (2015) har förskjutits något genom åren där sjukdom och 

smärta fått en mer central del i lidandet. Dock poängterar Eriksson (2015) att begreppen 

smärta och lidande inte är synonyma och att smärta kan förekomma utan att uppleva 

lidande och tvärtom. Ur Erikssons teori om lidande har författarna valt att fokusera på 
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vårdlidande som syftar till det lidande som patienten upplever i samband med 

vårdsituationen. Vårdlidandet sammanfattar Eriksson genom fyra kategorier i form av 

kränkning av patientens värdighet, fördömelse och straff, maktutövning och utebliven 

vård.  Utebliven eller otillräcklig vård är en form av vårdlidande som kan bero på att det 

finns en bristande förmåga hos vårdpersonalen att se och bedöma vårdbehovet hos 

patienten (Eriksson, 2015). Omvårdnadsteorin är relevant för vårt syfte då lidandet har 

en central del i sent palliativt skede då det finns brister i smärtskattning och 

smärtlindring ur ett sjuksköterskeperspektiv. Författarna avser att med hjälp av 

Erikssons omvårdnadsteori reflektera över hur sjuksköterskors arbete med 

smärtbedömning påverkar patientens vårdlidande.   

 

4 Problemformulering 

God symtomlindring anges tillsammans med främjande av välbefinnande som den 

viktigaste uppgiften för vårdpersonalen vid vård av i sent palliativt skede. Att erhålla en 

adekvat smärtlindring kan ses som en mänsklig rättighet. Bedömningar av smärta och 

smärtskattning hos svårt sjuka äldre förblir ett komplext område med fortsatt hög 

förekomst av brist på konsekventa bedömningar och med obehandlad smärta som 

resultat. I det nationella kvalitetsregister för palliativ vård konstateras att patienter som 

sjukhusvårdats i sent palliativt skede, löper en ökad risk att inte få ta del av åtgärder 

som ligger till grund för god palliativ vård. Studier belyser att underbehandling av 

smärta är ett fortsatt utbrett problem bland äldre, då äldre visar sig mindre benägna att få 

ta del av palliativa vårdåtgärder så anser författarna det relevant att undersöka hur 

sjuksköterskor arbetar med smärtbedömning i sent palliativt skede. Förhoppningen är att 

en ökad medvetenhet om aktuellt problem kan ge patienter i sent palliativt skede bättre 

smärtbedömning och därmed smärtlindring.     

 

5 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien var att beskriva hur sjuksköterskor arbetar med smärtbedömning av 

patienter i sent palliativt skede på geriatrisk vårdavdelning. 

- Vilka underlättande respektive försvårande faktorer finns vid bedömningen? 
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6 Metod 

6.1 Design  

Utifrån studiens syfte har en kvalitativ design valts med en induktiv ansats (Kristensson, 

2014). Valet av metod gav möjlighet att beskriva hur sjuksköterskor inom geriatrisk 

slutenvård arbetar med smärtbedömning i sent palliativt skede med målet att uppnå en 

ökad förståelse för deltagarnas erfarenheter i ämnet. Denna metod används enligt 

Henricson och Billhult (2012) just då syftet är att beskriva, förstå eller tolka hur 

deltagarna upplever ett visst fenomen.      

 

6.2 Urval 

6.2.1 Inklusionskriterier 

De inklusionskriterier som angavs var att ha minst ett års erfarenhet inom geriatrisk 

vård samt att ha vårdat patient/patienter i sent palliativt skede. Detta för att finna 

studiedeltagare med rätt erfarenhet av det fenomen som skulle studeras. 

 

6.2.2 Bekvämlighetsurval 

I studien så användes ett bekvämlighetsurval som enligt Kristensson (2014) baseras på 

att studiedeltagarna väljs utifrån en särskild tidpunkt och sammanhang. Samtliga 

sjuksköterskor som tillfrågades arbetade på Geriatriska verksamheter i en 

storstadsregion i mellersta Sverige och en småstadsregion i södra Sverige där också 

författarna rent geografiskt var lokaliserade. Inriktningen vid de aktuella 

verksamheterna var akutgeriatrik/strokerehabilitering och allmängeriatrik.  

 

6.2.3 Studiedeltagare 

Informationsbrev (bilaga 1&2) samt skriftlig samtyckesblankett (bilaga 3&4) skickades 

till berörda verksamhetschefer. De i sin tur vidarebefordrade dessa till 

enhets/avdelningschefer som identifierade och informerade samtliga sjuksköterskor vid 

aktuella vårdavdelningar som passade in i inklusionskriterierna. Därefter fick 

studiedeltagarna ta kontakt med författarna om de önskade att delta. Intervjuerna skedde 

därefter löpande och när totalt 10 st intervjuer genomförts avslutades rekryteringen då 

materialet ansågs tillräckligt. Samtliga sjuksköterskor som deltog var kvinnor med 

varierad grad av yrkeslivserfarenhet (1,5-12 år) och ålder (26-49 år). Två av 
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sjuksköterskorna hade läst kurs med palliativ inriktning och en sjuksköterska hade 

specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning vård av äldre. 

 

6.3 Datainsamling 

6.3.1 Intervjuguide 

Semistrukturerade intervjuer användes som datainsamlingsmetod. En intervjuguide 

upprättades med semistrukturerade frågor enligt Kvale och Brinkman (2014). Genom 

intervjuguiden tilläts författarna att förutom de förberedda frågorna även ställa 

följdfrågor till deltagarnas svar. Utarbetad intervjuguide (Bilaga 5) var till stöd för 

författarna för att i enlighet med Kristensson (2014) dels få så informationsrika svar 

som möjligt samt att hålla författarna inom relevant ämne som svarar till studiens syfte.  

 

Frågorna utformades gemensamt av författarna där ingångsfrågorna var av mer 

personlig karaktär som ålder och yrkeslivserfarenhet. Fortsättningsvis handlade 

intervjufrågorna om generellt arbetssätt med smärtbedömning till att längre fram riktas 

mot smärtbedömning i sent palliativt skede. Exempel på frågor ur intervjuguiden var 

“Vilka är dina erfarenheter av att bedöma smärta hos en patient i sent palliativt skede?” 

och “Berätta om en situation där det var svårt att bedöma smärta i sent palliativt skede.” 

 

6.3.2 Pilotstudie 

Författarna valde att genomföra en pilotstudie för att pröva frågornas tydlighet och 

användbarhet samt tidsåtgång för intervjun som helhet. Polit och Beck (2012) belyser 

att pilotstudien inte primärt syftar till att svara på forskningsfrågor utan är avsedd att 

testa  kvaliteten på den metod författarna valt. I pilotstudien medverkade en frivillig 

sjuksköterskekollega från en av författarnas arbetsplats och provintervjun resulterade i 

mindre revideringar av intervjuguiden. Frågorna omarbetades till något mer öppna 

frågor för att främja mer innehållsrika svar.  

 

6.3.3 Intervju/Genomförande 

Under fyra veckor under försommaren 2017 genomförde båda författarna fem intervjuer 

var på två olika geriatriska verksamheter. Ingen av författarna hade anknytning till 

aktuella verksamheter sen tidigare. Intervjuerna genomfördes i ett lugnt samtalsrum på 

studiedeltagarens arbetsplats för att minimera risken för avbrott och att bli störda. 

Intervjuerna spelades in på ipad och varade mellan 17-37 minuter.  
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6.4 Dataanalys 

Det insamlade materialet analyserades enligt Graneheim och Lundmans kvalitativa 

innehållsanalys (2004) för att kunna identifiera mönster, likheter eller skillnader. När 

samtliga intervjuer genomförts så transkriberades dessa ordagrant. Författarna 

transkriberade fem intervjuer var och läste därefter igenom varandras material 

upprepade gånger för att få en helhetsuppfattning. Vidare i analysprocessen 

genomarbetades de två första transkriberade intervjuerna tillsammans för att skapa en 

gemensam tankegång över hur analysprocessen skulle genomföras, hur en 

meningsenhet såg ut och vad som ansågs svara mot syftet.  

 

Därefter satt författarna på var sitt håll med samtliga intervjuer och analyserade fram 

meningsbärande enheter ur texten där meningsenheter togs ut av författarna var för sig 

för att sedan jämföras. Tanken med detta var att närma sig textinnehållet från olika håll 

med flera par ögon. Det visade sig att författarna hade tagit ut liknande meningsenheter 

som sedan kondenserades och abstraherades till koder tillsammans. Koder som hade 

liknande innebörd delades in i underkategori och kategori. Författarna fortsatte sedan 

analysprocessen genom att ytterligare arbeta igenom texten tillsammans där 

underlättande och försvårande faktorer eftersöktes, därefter tolkades resultatet. Nedan 

följer ett exempel på analysprocessen från meningsenhet till kategori sammanställt i 

tabell: 

 

Meningsenhet Kondenserad 

menings- 

enhet 

Kod Under- 

kategori 

Kategori 

Uppskattar det 

man ser, att 

patienten kanske 

rynkar ögon- 

brynen och att 

hon...att de är 

lite kallsvettiga 

eller 

snabbandad och 

ter sig lite 

oroligt. Jag har 

märkt faktiskt 

att det är liksom 

en inre VAS kan 

man väl säga då. 

Uppskattar det 

man ser, det är 

en inre VAS kan 

man väl säga. 

En inre VAS Tyst kunskap  

 

 

 

 

 

 

Användning av 

den  

kliniska blicken 
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Det är ju 

någonting som 

man ständigt 

upprepar i 

omvårdnaden, 

har du ont? Ska 

du försöka visa 

var du har ont? 

Och så 

förhoppningsvis 

får man kanske 

en blick, en 

nickning eller 

att de trycker 

ens hand och 

man frågar kan 

du trycka om du 

har ont... 

Ständig 

upprepning, har 

du ont? 

Förhoppningsvis 

får man en blick 

eller att de 

trycker ens 

hand... 

En blick eller 

en hand- 

tryckning 

Icke verbal 

kommunikation 

 

 

 

 

För smärta och 

sätta en siffra på 

och liksom det 

är ganska 

ansträngande 

inbillar jag mig 

för patienten. 

Sätta en siffra på 

smärtan är 

ansträngande för 

patienten 

 

Ansträngande 

för patienten 

Svårt att få 

fram en siffra 

Användning av 

smärtskattnings- 

instrument 

Men vad som 

var bra var ju 

det...att man 

fick så mycket 

input och 

kunskap utav 

palliativa 

registret. Då att 

man 

börjar...började 

ju då att 

reflektera över 

smärta, ångest 

och rosslighet. 

Man fick input 

och kunskap av 

palliativa 

registret 

 

Kunskap av 

palliativ- 

registret 

Ökad palliativ 

kunskap 

 

Palliativregistret 

som ett 

hjälpmedel vid 

smärt- 

bedömning 

 

 

6.5 Förförståelse 

Tidigare kunskap, erfarenheter och värderingar kallas för författarnas förförståelse. Att 

författarna har kännedom sedan tidigare om det som avses att studeras har betydelse för 

forskningsprocessen. Därför behöver författarna försöka sätta sin förförståelse inom 
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parentes för att reducera påverkan på studiens resultat (Priebe & Landström, 2012; 

Strang, 2012).  

Författarna har varit medvetna om sin förförståelse, haft en öppen dialog och varit 

självkritiska under processen för att i möjligaste mån låta data tala för sig själv.  

 

6.6 Etiska överväganden 

Innan de enskilda intervjuerna startade försäkrade sig författarna om att studiedeltagaren 

tagit del av informationsbrev, skrivit under samtyckesblankett och att studiedeltagaren 

förstått att hon när som helst fick avbryta sin medverkan utan att ange skäl till det. 

Insamlad data har behandlats enligt Helsingforsdeklarationens (WMA 2013) krav för 

konfidentialitet och sekretess där data avidentifierats så att ingen specifik individ eller 

avdelning ska kunna identifieras. Enbart författarna, handledare och examinator har haft 

tillgång till materialet som även har förvarats inlåst och brandsäkert. Nyttjandekravet 

har uppnåtts genom att insamlad data enbart kommer att  användas i författarnas 

magisteruppsats som efter godkännande publiceras i  DiVA portalen. Ingen data 

kommer att finnas tillgängligt för kommersiellt bruk eller andra vetenskapliga syften. 

En etikansökan har inlämnats till Etisk komitté vid Linnéuniversitetet och godkänts 

(SPÄ 2017:18) innan studien påbörjades. 

 

7 Resultat   

Resultatet utgörs av fem huvudkategorier; Användning av den kliniska blicken, 

Användning av smärtskattningsinstrument, Påverkan av arbetsplatskulturen vid 

smärtbedömning, Påverkan av närstående vid smärtbedömning och Palliativregistrets 

som ett hjälpmedel vid smärtbedömning. I resultatredovisningen återges 

huvudkategorierna som rubriker där studiedeltagarnas arbete med smärtbedömning i 

sent palliativt skede i geriatrisk verksamhet synliggörs. Likheter och skillnader ur 

studiedeltagarnas berättelser återges, förtydligas och stärks genom citat. Underlättande 

och försvårande faktorer beskrivs löpande genom texten.  

 

7.1 Användning av den kliniska blicken 

Flera sjuksköterskor gav en bild av hur smärtbedömning med instrument alltid föregås 

av en annan form av bedömning. Sjuksköterskorna upplevde att då patienterna för det 

mesta försämrades snabbt så var det ofta svårt för dem att förmedla sin upplevelse av 
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smärta. Sjuksköterskorna beskrev hur de genom tidigare erfarenheter kunde identifiera 

andra uttryck för smärta genom icke verbal kommunikation och kroppsliga uttryck hos 

patienten.  

 

“Jag tittar på kroppshållning, på ansiktsuttryck, på huden, på andningen, på om de är 

fuktiga eller liksom om de är svala eller. Om de är motoriskt oroliga och när man 

vänder dem i sängen om de reagerar mycket på det då.” (intervju 4) 

 

Sjuksköterskorna ansåg att patienter som inte uttrycker sig så bra kan uppleva smärta 

utan att det noteras om man som personal inte specifikt tittar efter det. Andra patienter 

signalerar detta tydligt och det går inte att missa. Sjuksköterskorna beskrev hur de med 

olika strategier uppmuntrade patienten att förmedla sin smärta även om de av olika 

anledningar inte kunde kommunicera verbalt.  

 

“Ska du försöka visa var du har ont? Och så förhoppningsvis får man kanske en blick, 

en nickning eller att de trycker ens hand och man frågar; Kan du trycka om du har 

ont?” (intervju 2) 

 

Majoriteten av sjuksköterskorna påtalade vikten av att göra en egen bedömning utöver 

en eventuellt tidigare rapporterad sådan. Detta beskrevs som något som ständigt 

upprepas i omvårdnaden genom att sjuksköterskorna gör en inre tyst bedömning för sig 

själva. Erfarenhet, klinisk blick, engagemang och att finnas nära hos patienten uppgavs 

som nödvändiga faktorer för att uppnå denna bedömning. Merparten av 

sjuksköterskorna uttryckte svårigheter att skilja på oro/ångest och smärta i sent palliativt 

skede. De beskrev hur detta hanterades genom att känna sig fram och prova vilken 

symtomlindring, alternativt en kombination av symtomlindring som gav bäst effekt.  

 

7.2 Användning av smärtskattningsinstrument 

En mer allmän fråga kring smärta eller iakttagelser från sjuksköterskan ansågs ligga till 

grund för det fortsatta behovet av att använda ett validerat smärtskattningsinstrument. 

Samtliga sjuksköterskor angav VAS eller NRS som förstahandsval i sitt arbete med 

smärtskattningsskalor oberoende av arbetsplats. Samtidigt framkom att VAS inte alltid 

ansågs komplett då den enbart ger ett värde av smärtans intensitet, och inte ger en 

fullständig bild av smärtans omfattning som i sent palliativt skede beskrivs kunna vara 
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mångfacetterad och svår att mäta. Flera sjuksköterskor menade att det kan vara lätt att 

välja bort smärtskattning på grund av tidigare dåliga erfarenheter och att det många 

gånger ansågs för abstrakt för patienten att kunna omvandla en känsla till en siffra. Att 

patienterna hade svårt att förstå innebörden och att förstå hur skattningen går till angavs 

som ytterligare försvårande skäl. 

 

“De greppar inte riktigt vad vi menar, man försöker att säga: här nere är det helt okej 

medan här uppe så svimmar du av smärta. Och så säger dom jag har VAS 10 och sen så 

är dom uppe och går med rollatorn. Aha, okej.” (intervju 10) 

 

Vidare berättade de att beteenderelaterade skalor som Abbey Pain Scale och Sös-stickan 

är något som kan användas betydligt mer och därigenom erhålla ett mätbart resultat. I 

verksamheten  i mellersta Sverige framkom att endast VAS fanns som mätvärde i 

journalen medan det i södra Sverige gick att välja både VAS och Abbey Pain Scale. 

Dock menade sjuksköterskorna att om en bedömning gjorts med stöd av Abbey Pain 

Scale så dokumenterades den inte alltid  i samma utsträckning, eller så omvandlades 

poängen från Abbey Pain Scale till VAS inför dokumentationen.   

 

Ett fåtal sjuksköterskor gav en bild av att de hellre använde sig av sin erfarenhet än 

skattningsinstrument i sent palliativt skede. Andra beskrev hur de använde instrumenten 

som ett stöd även om de själva var tvungna att omvandla patienters berättelser och 

beskrivning till siffror. Detta för att kunna utvärdera och underlätta för kollegor att 

kunna följa smärtans förlopp.  

 

“Det är lättare, du får en mer konkret. Här har det haft en effekt och jag ser storleken 

på effekten. Det kanske jag inte gör om jag bara lite rakt av, hon har lite ont så jag ger 

lite grann. Ah hur blev det då?” (intervju 10) 

 

Ytterligare underlättande faktorer som angavs var bedömning av de patienter som var 

verbala och kognitivt intakta ända in till slutet. Både bedömning, smärtlindring och 

utvärdering underlättades av dessa patienters delaktighet. Sammantaget kunde dock ett 

tydligt fokus urskiljas hos sjuksköterskorna där symtomlindring och att uppnå 

välbefinnande, lugn och ro hos patienten ändå ansågs viktigare än att kunna sätta en 

siffra på smärtan. 
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7.3 Påverkan av arbetsplatskulturen vid smärtbedömning   

Sjuksköterskorna framhöll  vikten av kollegialt stöd där arbetsplatskulturen behöver 

vara öppen och tillåtande för frågor om man är osäker. Nyfärdiga sjuksköterskor 

behövde ofta ett större stöd för att genomföra smärtbedömningar än mer erfarna. 

Flertalet sjuksköterskor upplevde att denna kultur redan existerade då det alltid fanns 

någon att rådfråga. Detta kan verka underlättande då sjuksköterskor kan tänkas stärkas 

av kollegialt stöd i sin roll vid smärtbedömning i sent palliativt skede.  

 

Avseende dokumentation av utförd smärtbedömning så beskrev sjuksköterskorna hur 

arbetet behöver vara förankrat bland kollegor.  Först då alla kan ett instrument och 

använder sig av det regelbundet så blir det ett hjälpmedel. Om ingen annan 

dokumenterar enligt förutbestämd rutin så finns en ökad risk att detta sprider sig och 

man förlorar till slut fokus själv också menar en sjuksköterska. Det blir lätt att det beror 

på ett fåtal kollegors engagemang huruvida arbetet drivs vidare. Samtliga sjuksköterskor 

var överens om att dokumentation kring smärtbedömning var viktigt och att smärta 

ansågs väl känt som en utav de viktigaste sakerna att förebygga i sent palliativt skede. 

Flera sjuksköterskor angav att de helst dokumenterar om smärta och smärtbedömning i 

fritext i patientens journal. 

 

“Om jag har skrivit i journaltext att patienten ter sig smärtpåverkad, ger smärtstillande 

med god effekt så är det ändå en form av dokumentation så egentligen känner jag att 

det viktiga är att det kommer fram att patienten har haft ont och att vi har gjort 

någonting åt de” (intervju 5) 

 

Det rådde samstämmighet kring att mätvärden ger en bra, snabb överblick och är 

lättbegripligt. Men att dokumentera i mätvärden ansågs förenat med en del försvårande 

omständigheter som sjuksköterskorna tyckte sig ha svårt att råda över. Det kunde t.ex. 

handla om att det var svårt för patienten att ange en siffra vid smärtskattning eller att det 

använda instrumentet saknade mätvärde i journalen. Då blev det svårare och ansågs 

bidra till minskad dokumentation i mätvärden. 
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7.4 Påverkan av närstående vid smärtbedömning  

Sjuksköterskorna vid de båda geriatriska verksamheterna upplevde närstående som 

väldigt närvarande vid vård i sent palliativt skede. Patientens närstående ansågs dock 

både kunna verka underlättande men i vissa fall faktiskt också försvårande för vård och 

bedömning. Deras närvaro ansågs ofta ha en lugnande inverkan på patienten och bidrog 

till att patienten inte behövde vara ensam men ibland uppstod ett behov av att balansera 

mellan patientens och den anhöriges vilja och behov. Att lyssna på de närstående 

framhölls som viktigt då de känner sina anhöriga bäst och värdefull information kan 

inhämtas därifrån. 

 

“De kan ju se den där mimiken som man själv kanske inte registrerar så.” (intervju 1) 

 

Att lyssna på de närstående menade sjuksköterskorna också kunde bidra till att skapa en 

förtroendefull relation och en tillit. Utan tillit menade sjuksköterskorna att det kan 

uppstå en rädsla för situationen hos de närstående som förhindrar dem att lita på 

vårdpersonalen vilket resulterar i att de vill kontrollera hur allting sköts.  De saknar 

dock ofta erfarenhet och kunskap vilket försvårar situationen vid smärtbedömningen. En 

stressad eller orolig närstående beskrivs kunna påverka utfallet av bedömningen som 

sjuksköterskan gjort. Situationen uppges stressande i vissa lägen då närstående gjort en 

annan bedömning än sjuksköterskan eller behöver ha sin egen oro uppmärksammad. 

Underlättande för situationen beskrevs istället när anhöriga hade resurserna att faktiskt 

orka lyssna på personalen. Att kunna ta till sig vad som ur medicinsk synpunkt ansågs 

bäst för patienten samt att kunna lyssna på patienten.  

 

7.5 Palliativregistret som ett hjälpmedel vid smärtbedömning 

Inom båda verksamheterna arbetade man aktivt med registrering av dödsfall i Svenska 

palliativregistret. Registreringen avser att belysa blandat annat hur väl symtomlindrad 

patienten varit i sent palliativt skede. Inom de båda verksamheterna var det den 

sjuksköterska som arbetat det passet då patienten avlidit som fyllde i enkäten. Blandade 

reaktioner och känslor framkom då enkäten diskuterades. Flera av sjuksköterskorna 

tyckte att arbetet med den gav mycket input och kunskap då den kräver att man börjar 

reflektera över de olika symtom som kan uppstå i sent palliativt skede. Andra menade 

att en del av frågorna låg utanför deras professions område då de berör teamets insats 

samt till viss del medicinska beslut och därför kunde vara svår att fylla i. 
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Sjuksköterskorna som var positiva till att arbeta med enkäten beskrev hur de använde 

den som en bedömningsmall av symtomkontroll. Den innebar en värdering av hur väl 

man lyckats symtomlindra patientens besvär, helt eller delvis.  

 

“Man har ju med sig liksom mallen i huvudet på nåt sätt. Så det är, det vore 

jättekonstigt om man själv inte skulle skriva i den...som var med.” (intervju 6) 

 

Båda verksamheterna hade årliga avstämningar gällande aktuell statistik ur 

palliativregistret som en indikator på kvaliteten av utförd vård i sent palliativt skede. 

Däremot skilde det sig något hur aktivt man använde sig av enkäten som en del i en 

pågående process. I södra Sverige uppgav sjuksköterskorna att man vid teamronderna 

samlade samtliga yrkeskategorier för att gå igenom det inträffade dödsfallet och 

diskutera hur vården utförts utifrån enkäten för att stämma av samtliga professioners 

delaktighet och upplevelser av händelsen.  

 

En bidragande försvårande omständigheter för registrering i Palliativregistret uppgavs 

vara brister i dokumentation av utförd smärtbedömning och att flera olika vårdpersonal 

kan ha varit inblandade vid vården i sent palliativt skede.  

 

8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

I metoddiskussionen diskuteras eventuella svagheter och styrkor utifrån författarnas 

metodval. För att kunna bedöma studiens kvalité och trovärdighet behöver studien 

utvärderas  i förhållande till de förfaranden som använts för att generera resultaten 

(Graneheim & Lundman, 2004). Genom transparens och tydlighet har författarna därför 

försökt att noggrant beskriva hur processen gått till från val av design till analysprocess. 

Inom den kvalitativa forskningen finns tre viktiga begrepp att använda sig av för att 

kunna utvärdera studiens trovärdighet. Dessa begrepp beskriver Graneheim och 

Lundman (2004) som pålitlighet, tillförlitlighet och överförbarhet. 

Författarnas granskning avser bland annat att bedöma pålitlighet och graden av sanning 

i resultatet. En rimlighetsbedömning görs av läsaren hur väl resultatet kan överföras till 

liknande situationer och hur väl objektiviteten lyckats upprätthållas (Polit & Beck, 

2012). 
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8.1.1 Design 

Syftet med denna studie var att beskriva hur sjuksköterskor arbetar med 

smärtbedömning i sent palliativt skede vid geriatrisk vårdavdelningen. Genom valet av 

en kvalitativ design med intervjuer framkom kunskap genom beskrivningar, 

uppfattningar och upplevelser av sjuksköterskorna i samspel med författarna. Enligt 

Henriksson och Billhult (2012) kan den kvalitativa metoden med fördel användas när 

målet är att uppnå ny förståelse och utökad kunskap för ett visst fenomen. Författarna 

upplevde att valet av design passade bra då den tillät studiedeltagarna att öppet och 

beskrivande reflektera över sitt arbetssätt med smärtbedömning. Detta beskriver 

Kristensson (2014) som centralt i den kvalitativa forskningen, att studiedeltagarnas egna 

perspektiv på det fenomen som undersöks kommer fram. Likaså framhåller Henricsson 

och Billhult (2012) att det inte finns något som är fel men heller ingen absolut sanning i 

en erfarenhet. Genom studiens gång har författarna kontinuerligt haft dialog med kritiskt 

granskande handledare och studiekamrater beträffande processens samtliga steg, detta 

kan ses stärka trovärdigheten i studien (Lundman & Hellgren-Graneheim, 2012). 

 

8.1.2 Urval 

Syftet och författarnas olika geografiska läge styrde urvalsmetod. Tillvägagångssättet 

för urvalet är av vikt för studiens trovärdighet (Graneheim & Lundman, 2004). För att 

säkerställa att deltagarna hade erfarenhet av fenomenet i fokus togs inklusionskriterier 

fram. Författarna valde att genomföra studien i geriatriska verksamheter som också 

svarade mot rätt urval av studiedeltagare. Detta menar Graneheim och Lundman (2004) 

kan ses stärka studiens tillförlitlighet då urvalet finns i rätt kontext.  

 

Ett bekvämlighetsurval användes och beskrivs av Polit & Beck (2012) som en effektiv 

och lättanvänd metod för att snabbt få ihop studiedeltagare men som inte nödvändigtvis 

behöver resultera i det mest informationsrika materialet. Vid ett bekvämlighetsurval 

kontaktar de som önskar att delta i studien själva författarna för att medverka vilket kan 

utgöra en risk för mindre variation i urvalet och därmed minska  tillförlitligheten i 

studien (Graneheim & Lundman, 2004). Författarnas kontakt med avdelningscheferna 

inom de olika verksamheterna var tänkt att leda till att informera och inkludera de mest 

lämpliga studiedeltagarna utifrån studiens inklusionskriterier då avdelningscheferna 

kände till studiedeltagarnas personlighet, tidigare erfarenheter och om de därmed 

passade in i studien. Deltagarna i aktuell studie tog själva kontakt med författarna efter 
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att de mottagit information från avdelningschef. Efter tio genomförda intervjuer valde 

författarna att avsluta rekryteringen då insamlad mängd data ansågs tillräcklig utifrån 

studiens omfattning samt att författarna vid de sista intervjuerna upplevde att inga direkt 

nya aspekter av fenomenet framkom. Behovet av fler studiedeltagare diskuterades av 

författarna avseende hur stor datamängd som behövs för att på ett trovärdigt sätt besvara 

forskningsfrågan. Polit & Beck (2012) belyser att det inte är mängden data som avgör 

utan kvalién på det insamlade materialet. 

 

Insyn saknas i exakt hur många sjuksköterskor som totalt informerades om att medverka 

då avdelningscheferna var behjälpliga vid rekrytering. Hur många som eventuellt har 

valt att avstå från medverkan i studien är för författarna okänt likaså om det fanns fler 

sjuksköterskor som önskat att delta. Detta kan ha begränsat studiens datamaterial och 

därmed påverkat studiens resultat. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är ett varierat 

urval ett sätt att ge studien en ökad tillförlitlighet vilket författarna ej har haft möjlighet 

att kunna påverka. Båda författarna anser dock att urvalet trots allt fått en ganska stor 

variation både vad det gäller yrkeserfarenhet (1,5-12 år) och ålder (26-49 år). Dock 

bestod studiedeltagarna endast av kvinnor vilket ger en obefintlig variation av 

könsfördelning. Önskvärt hade varit om några studiedeltagare vore män men urvalet 

tros ändå spegla könsfördelningen i de aktuella verksamheterna.     

 

8.1.3 Datainsamling  

Att intervjua studiedeltagare anges som den primära datainsamlingsmetoden inom 

kvalitativ forskning enligt Polit & Beck (2012). Att förbereda sig, skapa en 

förtroendeingivande miljö och att reflektera över sin medskapande roll vid insamling av 

data beskrivs som viktiga aspekter att ta i beaktning (Polit&Beck, 2012; Kristensson, 

2014). Med detta i åtanke valdes ett lugnt samtalsrum ut i känd miljö för 

studiedeltagarna där en inbjudande atmosfär eftersträvades genom ett inledande samtal 

för att minska nervositet både för författare och studiedeltagare. Polit och Beck (2012) 

beskriver hur en inbjudande miljö kan öka tillit mellan studiedeltagaren och författaren. 

 

Diskussioner har förts kring hur författarnas oerfarenhet av att genomföra intervjuer kan 

ha påverkat insamlandet av data då situationen ställer stora krav på den som intervjuar. 

Enligt Kristensson (2014) är den semistrukturerade intervjuformen en lämplig form för 

den mer oerfarne intervjuaren då den är flexibel, öppen men samtidigt har en tydlig 
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struktur. Ett djupgående och omfångsrikt material stärker tillförlitlighet i studien menar 

Kristensson (2014) där val av datainsamlingsmetod blir viktig. Författarna har försökt 

att uppnå detta delvis genom att ta fram en intervjuguide. Valet av att använda en 

intervjuguide anses också enligt Kristensson (2014) stärka studiens pålitlighet. Dock 

kan en svaghet genom intervjuerna ses vara att författarna kan ha ställt olika följdfrågor 

till studiedeltagarna då båda författarna genomförde intervjuer på enskilt håll. Genom 

att intervjuguiden prövades på en sjuksköterskekollega så kontrollerades studiens 

upplägg, där också möjlighet gavs att pröva frågornas relevans och tillämplighet. 

 

8.1.4 Dataanalys 

För analys av materialet valde författarna kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim 

och Lundman (2004), en metod för granskning och tolkning av texter. Den kvalitativa 

innehållsanalysens syfte är att identifiera likheter och skillnader för att beskriva 

variationer i textinnehåll. Enligt Kristensson (2014) så skall intervjuer transkriberas 

ordagrant, där samtliga små inslag av mellanord och tankepauser tas med. 

Författarna läste analysenheten som helhet flera gånger på var sitt håll vilket Henricson 

och Billhult (2012) beskriver vara första steget i analysen där syftet hela tiden ska 

finnas i åtanke och författarnas förförståelse läggs åt sidan. För att ytterligare minimera 

risken för att den egna förförståelsen skulle färga resultatet och för att få olika 

perspektiv på fenomenet så satt författarna tillsammans och analyserade och tolkade den 

inledande delen av analysenheten. Detta kan ses som en form av triangulering där 

analysens trovärdighet anses öka och objektiviteten upprätthålls genom tolkningen då 

resultaten är baserade på deltagarnas svar och inte på någon potentiell bias eller 

förförståelse (Polit & Beck, 2012). 

 

Författarna är väl medvetna om sin förförståelse och har kontinuerligt försökt arbeta 

objektivt för att reducera risken för påverkan av bias. Författarna har också försökt att 

genom noggrann redovisning och dokumentation åskådliggöra exempel ur 

analysprocessen för läsaren genom en tabell i arbetet som ett sätt för att ge läsaren 

möjlighet att kunna bedöma tolkningarnas pålitlighet. Ytterligare ett sätt att stärka 

pålitligheten i analysarbetet är att som författarna gjort, redovisa citat från intervjuerna 

för läsaren (Graneheim & Lundman, 2004). Detta för att läsaren ska kunna bedöma om 

författarnas tolkningar anses korrekta genom att själv få en uppfattning om vad som 

egentligen sagts.   
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8.2 Resultatdiskussion 

För att kunna säkerställa en god vård för patienter i sent palliativt skede behöver 

sjuksköterskan kunna identifiera och analysera smärta. Att lindra lidande och främja 

välbefinnande ses som grundläggande inom palliativ vård och författarna har valt att 

spegla resultaten mot Katie Erikssons omvårdnadsteori om vårdlidande (2015). I 

följande text kommer de fynd som gjorts i resultatet att lyftas fram, diskuteras och 

jämföras med tidigare studiers resultat.   

 

8.2.1 Smärtbedömning av den icke kommunikativa patienten i sent palliativt skede 

Under intervjuerna berättade studiedeltagarna hur bedömningssituationer ofta 

försvårades av att patienter i sent palliativt skede inte var särskilt verbala. Tidigare 

studier beskriver detta, hur patienter i sent palliativt skede som har smärta ofta inte kan 

förmedla detta själva vilket innebär en ökad risk för underskattad och underbehandlad 

smärta (McGuire, Snow Kaiser, Haisfield-Wolfe & Iyamu, 2016). Sjuksköterskorna i 

vår studie beskrev vidare hur den kliniska blicken kontinuerligt genomsyrade det 

dagliga omvårdnadsarbetet och låg till grund för en form av inre bedömning. Den 

grundade sig i befintliga smärtskattningsinstrument men utan huvudsyfte att få fram ett 

mätbart värde. Det här beskrevs som sjuksköterskans sätt att värdera patientens smärta 

då patienten var oförmögen att själv skatta sin smärta. Abbey et al. (2013) menar att 

bedömningen av smärta hos kognitivt försämrade patienter är fylld av osäkerhet med 

många okontrollerbara variabler. Depression, trötthet och agitation är bara några andra 

faktorer än smärta som kan påverka patienternas beteende. På samma sätt kan 

sjuksköterskans bedömning påverkas av många faktorer som har lite eller inget att göra 

med patientens smärta menar Abbey et al. (2013).  

 

Att sjuksköterskorna gör egna bedömningar kan ses som ett problem då smärta är en 

subjektiv upplevelse som någon annan omöjligt fullständigt kan avläsa. Att patienter 

utesluts vid smärtskattning kan ses som en form av kränkning av patientens värdighet 

vilket leder till ett vårdlidande för patienten (Eriksson, 2015). Det som Eriksson (2015) 

beskriver som fördömelse och straff menas hur vårdpersonal tror sig veta vad som är 

bäst för patienten. En identifierad svårighet i studien var att patientens egna kunskap 

riskerade att negligeras då andra människor (sjuksköterskorna) bedömde deras behov. 

Om smärtbedömningarna sker genom en inre bedömning hos sjuksköterskorna kan 

vårdens fokus omedvetet riskera att flyttas bort från individens behov. Författarna anser 
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att genom att belysa den rådande vårdkulturen och genom att sjuksköterskorna får en 

möjlighet att reflektera över sitt handlande kan förutsättningar uppstå för att kunna 

undvika detta skapande av vårdlidande. 

 

8.2.2 Mätinstrument vid smärtbedömning av patienten i sent palliativt skede 

I studiens resultat påvisades ingen specifik rutin för val av smärtskattningsskalor 

avsedda att användas i sent palliativt skede. De flesta uppgav att de använde sig av 

någon form av smärtskattningsskala men inte alla. En del använde sig hellre av sin 

erfarenhet och klinisk blick och studiedeltagarna beskrev hur användandet av 

beteendeskalor var ett område för förbättring. Flera studier (McGuire et al,. 2016; 

Topolovec-Vranic et al., 2010) visar hur implementering av beteenderelaterade 

smärtskattningsinstrument förbättrade dokumentationen och ökade sjuksköterskors 

självförtroende för att kunna bedöma smärta hos icke-verbala patienter. Användning av 

lämpliga smärtbedömningsinstrument bedöms öka sannolikheten för en effektiv 

smärthantering och förbättrad smärtlindring.  

 

Den kliniska blicken beskrevs av studiedeltagarna som ständigt närvarande och kan 

tillsammans med beteendeskalor komplettera varandra i arbetet med smärtbedömning i 

sent palliativt skede. Det finns dock begränsningar vid användning av 

beteenderelaterade instrument som måste beaktas menar McGuire et.al (2016). En sådan 

begränsning beskrivs vara patienter som till viss del fortfarande kan självrapportera. De 

tenderar att uppvisa färre smärtrelaterade beteenden och lämpligheten av 

beteenderelaterade instrument för denna grupp bör därför övervägas.  

 

Merparten av sjuksköterskorna i studien uttryckte svårigheter att skilja på oro/ångest 

och smärta i sent palliativt skede vilket kan leda till tveksamhet över vilket symtom det 

är man egentligen mäter. McGuire et.al (2016) belyser att beteendeskalor kan ses ha en 

begränsning just vid dessa tillfällen när det är svårt att skilja smärta från ångest då även 

annan information om patienten behöver inhämtas. De Rond, De Witt, van Dam, och 

Muller (2000) framhåller hur en bristande kommunikation och därmed en försvårad 

smärtbedömning påverkar både dokumentation och behandling av smärta där särskilt 

den äldre patienten beskrivs mindre benägen att kommunicera sin smärta till 

vårdpersonalen. 
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Det varierande användandet av smärtskattningsskalor och bristen av rutiner för detta 

kan ses som en form av maktutövning. Maktutövning beskriver Eriksson (2015) som 

när sjuksköterskor har svårt att träda in i patientens tankevärld och vill hålla fast vid 

verksamhetens rådande rutiner. Resultatet i studien visade att det var väldigt individuellt 

hos sjuksköterskorna om de använde sig av smärtskattningsskalor, vilken typ av skala 

och i vilken omfattning. Maktutövandet kan ses begränsa patientens autonomi och 

värdighet då det blir upp till varje sjuksköterska huruvida patienten kommer att få sin 

smärta bedömd enligt validerat och beprövat smärtskattningsinstrument eller om 

smärtan bedöms genom sjuksköterskans subjektiva uppfattning. Som Eriksson (2015) 

beskriver har givetvis vårdpersonalen med sin faktakunskap en möjlighet att delvis 

bedöma vad som vore bäst för patienten men utan att förbi se patientens egna fria vilja.  

Sjuksköterskor i studien efterlyste tydligare rutiner och ett mer strukturerat arbetssätt. 

 

8.2.3 Regionala skillnader och likheter i arbetet med smärtbedömning 

Studiedeltagarna var ense om att vårda patienter i sent palliativt skede inte hörde till de 

vanligaste förekommande arbetsuppgifterna. Inom båda geriatriska verksamheterna 

framkom att en särskild specialiserad palliativ vårdavdelning fanns att tillgå dit patienter 

kunde flyttas om plats fanns tillgänglig. Patienter i sent palliativt skede förekom men 

det kurativa fokuset framställdes ändå som primärt inom verksamheterna. Enligt 

studiedeltagarna ställer detta krav på en mångfacetterad kompetens med ett fungerande 

team som kompletterar och stödjer varandra.  

 

En tredjedel av Sveriges befolkning dör på sjukhus där resultat i Palliativregistret 

(2016) visar att patienter i sent palliativt skede är mindre benägna att få ta del av 

åtgärder som anses ligga till grund för god palliativ vård. En del av dessa personer har 

palliativa behov som inte fullt ut kan tillgodoses av teamet på avdelningen och 

tillgången till palliativa konsultteam som skulle kunna vara ett alternativ varierar 

dessvärre kraftigt beroende på vart man bor i landet (Palliativregistret, 2016). Det här 

ses potentiellt kunna skapa ett vårdlidande för patienten, i det här fallet som en form av 

utebliven vård. Utebliven vård menar Eriksson (2015) ofta beror på ett omedvetet 

handlande där vårdpersonalens förmåga att se och bedöma patientens behov kan vara 

bristfälligt. Att bedömningen av behov kan vara bristfällig kan tänkas uppstå på grund 

av att vårdpersonalen inte dagligen arbetar med att vårda patienter i sent palliativt skede 

då dessa patienter inte var så vanligt förekommande inom verksamheterna. 
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Akutsjukhusens begränsningar i att tillhandahålla palliativ vård för äldre bekräftas även 

i andra studier (Gardiner, Cobb, Gott & Ingletons, 2011; Pringle, Johnston & Buchanan, 

2015). 

 

En skillnad i arbetet med registrering av palliativregistret kunde urskiljas geografiskt 

där teamet framställdes ha en större funktion i småstadsregionen i södra Sverige. Det 

inträffade dödsfallet diskuterades vid en teamrond där avstämning gjordes av hur vården 

i sent palliativt skede genomförts, vad som hade fungerat bra, och vad som kunde ha 

gjorts annorlunda. Den teambaserad genomgången kan uppmuntra kunskapsdelning 

mellan professioner och att ge möjlighet att skapa ett kontinuerligt lärande. Det här 

bekräftas av Augustsson, Törnquist och Hasson (2013) som innovativa 

inlärningsmöjligheter där det traditionella utbildningssättet frångås och möjliggör 

omvandling av ett individuellt lärande till ett organisatoriskt lärande. Först genom att bli 

medveten om sina handlingar kan man förändra dem, detsamma gäller för arbetsplatsen 

rutiner. Att på det här sättet gemensamt lära om situationen möjliggör förbättring genom 

att synliggöra eventuella brister och arbeta för en bibehållen värdighet hos patienten i 

sent palliativt skede. Annars kan en kränkning av patientens värdighet ses, som 

Eriksson (2015) beskriver som den vanligaste formen av vårdlidande. En bristande etisk 

hållning eller genom att frånta patienten sitt ansvar och frihet att själv få välja kan bidra 

till kränkning av värdigheten. 

  

Ytterligare skillnader framkom regionalt när det gäller studiedeltagarnas kännedom om 

olika validerade smärtskattningsinstrument. VAS framhölls som den vanligaste 

förekommande generellt inom båda verksamheterna medan Abbey Pain Scale (Abbey et 

al., 2004) var mer väletablerad i södra Sverige och SÖS-stickan (Edberg & Söderqvist, 

2012) beskrevs som den beteenderelaterade skalan som var känd i mellersta Sverige. 

Kan skillnaderna regionalt påverka utfallet av kvalitén på den palliativa vården i sent 

palliativt skede? Det framkommer inget i resultatet som talar för detta, inte heller något 

som författarna kan påvisa. Men Abbey et al. studie (2004) visar att Abbey Pain Scale 

är ett validerat instrument som är lätt att använda även vid ett vårdhem där 

underbemanning är en oundviklig del av vardagen. Genom användning av instrumentet 

vid en smärtlindringsintervention vid vårdhemmet kunde resultatet av smärta uppmätt 

med skalan mer än halveras. Resultaten identifierades och registrerades av 

sjuksköterskor som kände patienterna väl då de var boenden där sjuksköterskorna 
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arbetade. Detta kan ses som en försvårande faktor för användning vid aktuella 

verksamheter där patienterna endast vistades under en kortare tid med flera 

sjuksköterskor inblandade. SÖS-stickan (Edberg & Söderqvist, 2012) togs fram som 

stöd vid bedömning av smärta hos äldre patienter med nedsatt kognitiv förmåga som 

genomgått ortopedisk kirurgi. SÖS-stickan avsågs att användas som ett komplement till 

VAS skalan om denna inte gick att använda. Ingen av bedömningsinstrumenten är 

framtagna för specifikt den kontext som vår studie berör men Abbey Pain Scale lyfts 

fram av Palliativregistret (u.å) som ett av de mest lämpliga bedömningsinstrumenten 

just nu. Studiedeltagarna beskrev hur kännedom om dessa beteendeskalor inte 

nödvändigtvis resulterade i att de används frekvent vid i smärtbedömning av patienter i 

sent palliativt skede. 

 

8.2.4 Kunskapsutveckling för förbättrad smärtbedömning 

Resultatet i studien visar genomgående att kunskapsnivån hos sjuksköterskor inom 

geriatrisk vård avseende smärta, smärtanalys men också smärtskattningsinstrument kan     

höjas. Även brister i rutiner kring arbetet med smärtbedömning i sent palliativt skede 

kan påvisas.Ytterligare kunskap kring dessa områden kan med stor sannolikhet också 

minska risken för vårdlidande hos patienten. Eriksson (2015) beskriver hur 

sjuksköterskans ofta omedvetna agerande, bristande reflektion samt brist på kunskap 

kan bidra till vårdlidande. Författarna tror även att avsaknaden av rutiner i den här 

studiens fall kan bidra till uppkomst av det som Eriksson (2015) benämner som 

utebliven vård/icke-vård. Att genom icke-vård inte utföra den vård som patienten 

behöver menar Eriksson (2015) ofta har sitt ursprung i grundhållningen vilket kan ses 

format av verksamheten och den arbetsplatskultur som råder där. Däri ingår rutiner och 

struktur för arbetssätt som bildar grunden och kan minska oförmågan att se vilka 

vårdåtgärder som patienten behöver. 

 

Sjuksköterskorna i  Burns och McIlfatrick´s studie (2015) med inriktning på 

utbildningsbehov, identifierade sitt eget behov av ytterligare utbildning vid bedömning 

och hantering av smärta vid vård av patienter med oförmåga att självrapportera sin 

smärta. Situationerna beskrivs utmanande för sjuksköterskorna då det inte går att förlita 

sig på traditionella metoder vid dessa fall. Flera studier belyser behovet av klinisk 

träning speciellt utformad för sjuksköterskor som vårdar geriatriska patienter med 

smärta. Även reflektion och arbete med att förbättra attityder att hantera smärta hos 



  
 

27 

patienter är av stor vikt (Brant, Mohr, Coombs, Finn & Wilmarth, 2017; Burns och 

McIlfatrick, 2015). Efter ett genomgånget kvalitetsförbättringsprojekt i DeVore, Clontz, 

Ren, Cairns, & Beach studie (2017) visades signifikant förbättrad kunskap om 

smärtlindring hos sjuksköterskor med förbättrade smärtresultat som följd. 

 

Även resultatet i författarnas studie påvisar en medvetenhet hos sjuksköterskorna kring 

behov av förbättring i arbete med smärtbedömning och tydligare rutiner. 

Sjuksköterskorna upplevde att ett fåtal drivande kollegor/chefer var avgörande för hur 

arbetet med smärtskattning på avdelningen fortskred, vilket gör det sårbart om kollegor 

slutar. Andra sårbara faktorer som identifierats av Burns och McIlfatrick (2015) är 

personalbrist, hög arbetsbelastning och tidsbrist som av sjuksköterskorna upplevdes 

som hinder för effektiv smärtbedömning. Dessa faktorer bidrog även till bristande 

kontinuitet mellan arbetsskift och försämrad kunskapsöverföring mellan professioner i 

vårdteamet. DeVore et al. (2017) belyser teamets betydelse och hur de i framtida projekt 

bör inkluderas i fortsatt utbildning.        

 

I intervjuerna framkom att den palliativa vården diskuterades mellan de olika 

professionerna på teamronder, detta främjade informationsflödet mellan de olika 

professionerna både inför registrering av enkät i Palliativregistret samt 

kvalitetsutveckling av vården i sent palliativt skede i verksamheten. Svensk 

sjuksköterskeförening har utformat en kompletterande värdegrund för omvårdnad till 

den etiska koden för sjuksköterskor. I värdegrunden betonas att sjuksköterskan oftast 

har det yttersta ansvaret för patientens omvårdnad och därmed också för patientens 

lidande (Sandman & Kjellström, 2013; Eriksson, 2015). Vårdlidande är ett centralt 

begrepp inom omvårdnad med flera dimensioner där sjuksköterskorna aktivt behöver 

förebygga att det lidande som orsakas av vårdpersonal i möjligaste mån reduceras.   

Sjuksköterskor och undersköterskor är de professioner som arbetar närmast patienten 

enligt Beck, Törnquist & Edberg (2014) då de utför patientens omvårdnad. Läkarna 

förlitar sig många gånger på den smärtbedömning som sjuksköterskan rapporterar och 

de observationer undersköterskan gjort. Detta är viktigt då läkarna inte medverkar i den 

basala omvårdnaden och inte heller tar del av förstahandsinformation som kan behövas 

inför medicinska beslut. Beck, Törnquist, Broström & Edberg (2012) påtalar att 

undersköterskor är den profession som har lägst utbildning men även dom som är 
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närmast patienten i sent palliativt skede. Här kan ett behov ses att stärka även denna 

profession med utökad kunskap och stöd.  

 

Genom att stärka både sjuksköterskorna och undersköterskorna i deras roll vid vårdande 

av patienter i sent palliativt skede och utöka undersköterskornas delaktiga vid 

smärtbedömningar kan det lidande som uppstår av vårdandet eventuellt reduceras. Att 

det vårdlidande som Eriksson (2015) menar uppstår p.g.a avsaknad av reflektion och 

kunskap tror författarna kan motarbetas genom utveckling av teamarbete. 

 

9 Kliniska implikationer 

Då författarnas resultat är begränsat är överförbarheten sannolikt låg men författarna 

anser ändå att viktig information finns att hämta som kan användas för 

kvalitetsutveckling när det gäller arbetet med smärtbedömning av patienter i sent 

palliativt skede i geriatrisk verksamhet. 

  

Genom en ökad förståelse för hur arbete med smärtbedömning i sent palliativt skede 

bedrivs vid geriatriska verksamheter kan områden som är i behov av förbättring 

synliggöras. Resultatet av denna studie kan användas för att informera sjuksköterskor 

vid geriatriska verksamheter och därmed bidra till en utökad förståelse för vikten av att 

regelbundet smärtskatta patienter i sent palliativt skede. Resultatet kan också användas 

som diskussionsunderlag vid sjuksköterskemöten eller arbetsplatsträffar för att kunna 

utveckla arbetet med smärtbedömning. Medverkan i intervjuerna kan också ha väckt en 

medvetenhet och ny förståelse hos de deltagande sjuksköterskorna för vikten/relevansen 

av smärtbedömning i sent palliativt skede. 

  

Förutsättningar för att kunna utföra en vetenskapligt grundad smärtbedömning med 

hjälp utav ett validerat smärtskattningsinstrument kräver både medvetenhet om olika 

validerade instrument men också tydlig rutiner som möjliggör ett strukturerat arbetssätt 

med smärtbedömning i sent palliativt skede. Genom införande av en strukturerad 

vårdplan som stöd för att kunna identifiera palliativa vårdbehov kan det underlätta 

arbetet med smärtbedömning och därmed främja en tillfredsställande smärtlindring för 

patienter i sent palliativt skede. Införande av Nationell vårdplan för Palliativ vård 

(NVP) vid dessa verksamheter skulle kunna ge stöd för ett strukturerat arbetssätt som 

kvalitetssäkrar vården i sent palliativt skede genom att minska risken för att symtom 
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missas (Palliativt utvecklingscentrum, u.å). Ett utökat inhämtande av kunskap från 

Svenska palliativregistret utöver att använda deras dödsfallsenkät skulle också kunna 

verka stödjande för verksamheterna. Registret  fungerar också som en portal för 

kunskapsutveckling med beställningsbart material som checklistor och lathundar. 

 

10 Förslag till fortsatt forskning 

Flera studier bör göras kring användning av smärtskattningsskalor i sent palliativt 

skede, förekomst av de och hur man arbetar med de på geriatriska verksamheter runt om 

i landet. Detta för att kunna kartlägga vilka smärtskattningsskalor som idag används och 

se om utbudet motsvarar behovet. Geriatriska verksamheter skulle kunna gå samman för 

att se vilka instrument som bäst lämpar sig för detta klientel.  

  

Vidare vore det intressant med interventioner för att öka kunskapen hos sjuksköterskor i 

arbetet med smärtbedömning och smärtskattningsskalor. Det vore intressant att se om 

en sådan kunskapshöjande insats kunde ge positiva resultat vid den nationella 

mätningen av regelbunden smärtskattning i livets slutskede i palliativregistret.  

 

Liknande studie skulle kunna göras på andra vårdavdelningar med annan inriktning för 

att se om liknande resultat erhålls. Även specialiserade palliativa enheter skulle kunna 

inkluderas och därefter jämföras med resultaten i vår studie för att se om mer 

strukturerade arbetssätt finns att implementera till andra verksamheter.      

 

11 Slutsats 

Samtliga sjuksköterskor i studien beskrev smärtbedömning i sent palliativt skede som 

ett svårt område men som engagerar och berör dem starkt. I likhet med flera tidigare 

studier (Brorson et al 2014, Nygaard & Jarland 2006, Lindskog et al. 2015, McCaffrey 

et al. 2000) visar resultatet på flera försvårande faktorer för smärtbedömning i sent 

palliativt skede. Äldre, multisjuka patienter med kognitiv svikt och oförmåga att 

verbalisera sin smärta fortsätter att vara en utmaning vid smärtbedömning. Att 

sjuksköterskan observerar och influeras av patienternas beteende vid bedömning av 

smärta verkar fortfarande ligga sjuksköterskan närmast. Att samla in data kvalitativt 

genom vad som kan ses, höras, kännas och via kroppsliga uttryck verkar föredras före  

att kvantifiera smärta i sent palliativt skede.  
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I studiens resultat framkommer att den kliniska blicken och Palliativregistret som 

hjälpmedel underlättade sjuksköterskornas arbete med smärtbedömning. Närstående och 

arbetsplatskulturens påverkan sågs både verka underlättande men också till viss del 

försvårande. Olika smärtskattningsinstrument beskrevs olika tillämpbara vilket kan ses 

som en försvårande faktor vid bedömning om det finns en begränsad kännedom om 

smärtskattningsskalor eller om man applicerar den på fel patientgrupp.  



  
 

31 
 

Referenser 
 

Abbey, J., Piller, N., de Bellis, A., Esterman, A., Parker, D., Giles, L., & Lowcay, B. 

(2004). The Abbey pain scale: A 1 minute numerical indicator for people with end-stage 

dementia. International Journal of Palliative Nursing. 10, (1), 6-13.  

 

 

Alm, A.K., & Norbergh, K.G. (2013). Nurses’ opinions of pain and the assessed need 

for pain medication for the elderly. Pain Management Nursing, 14(2), 31-38. 

Doi:10.1016/j.pmn.2010.07.007 

 

 

Augustsson, H., Törnquist, A., & Hasson, H. (2013). Challenges in transferring 

individual learning to organizational learning in the residential care of older people. 

Journal of Health Organization and Management, 27(3), 390-408. Doi 10.1108/JHOM-

Sep-2012-0163.  

 

 

Beck, I., Törnquist, A., Broström, L., & Edberg, A.K. (2012). Having to focus on doing 

rather than being - Nurse assistant´s experience of palliative care in municipal 

residential care settings. International journal of Nursing studies, 49, 455-464. 

Doi:10.1016/j.ijnurstu.2011.10.016  

 

 

Beck, I., Törnquist, A., & Edberg, A.K. (2014). Nurse assistants' experience of an 

intervention focused on a palliative care approach for older people in residential care. 

International journal of older people Nursing, 9(2), 140-150. Doi: 10.1111/j.1748-

3743.2012.00343.x 

 

 

Bennet, M.I., & Closs, S.J., (2008). Clinical assessment and measurement. I Payne, S., 

Seymoure, J. & Ingleton, C. (Ed). Palliative care nursing – Principles and evidence for 

practice, 145-161. Glasgow. Bell and Bain Ltd. 

 

 

Brant, J.M., Mohr, C., Coombs, N.C., Finn, S., & Wilmarth, E. (2017). Nurses’ 

Knowledge and Attitudes about Pain: Personal and Professional Characteristics and 

Patient Reported Pain Satisfaction. Pain Management Nursing, 18(4), 214-223. 

 

 

Brantberg, A.L., & Allvin, R. (2016). Smärtskattningsinstrument - Smärtskattning av 

akut och postoperativ smärta. Vårdhandboken. Hämtat: 2017-04-17 från 

http://www.vardhandboken.se/texter/smartskattning-av-akut-och-postoperativ-

smarta/smartskattningsinstrument/ 

 

 

Brorson, H., Plymoth, H., Örmon, K., & Bolmsjö, I. (2014). Pain Relief at the End of 

Life: Nurses’ Experiences Regarding End-of-Life Pain Relief in Patients with 

Dementia. Pain Management Nursing, 15(1), 315-323. Doi: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.pmn.2012.10.005 

 



  
 

32 

Burns, M,. & McIlfatrick, S. (2015). Palliative care in dementia: literature review of 

nurses' knowledge and attitudes towards pain assessment. International Journal of 

Palliative Nursing, 21(8), 400-40. Doi: 10.12968/ijpn.2015.21.8.400. 

 

 

Clark, D. (1999). Total pain', disciplinary power and the body in the work of Cicely 

Saunders, 1958–1967. Social Science & Medicine, 49(6), 727–736. Hämtat: 2017-04-23 

från  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953699000982 

 

 

Dahlberg, K. (2002). Vårdlidande - det onödiga lidandet. Vård i Norden, 63(22), 4-8. 

 

 

Dehlin, O., & Rundgren, Å. (2014). Geriatrik. (3. ed.) Lund: Studentlitteratur. 

 

 

Denny, D.L., & Guido, G.W. (2012). Undertreatment of pain in older adults: an 

application of beneficence. Nursing Ethics, 19(6), 800-809. Doi: 

10.1177/0969733012447015. 

 

 

De Rond, M.E.J., De Witt, R., Van Dam, F.S.A.M., & Muller, M-J. (2000). A Pain 

Monitoring Program for Nurses: Effects on Communication, Assessment and 

Documentation of Patients' Pain. Journal of pain and symptom management, 20(6), 

424-439. 

 

 

DeVore, J., Clontz, A., Ren, D., Cairns, L., Beach., M. (2017). Improving Patient 

Satisfaction with Better Pain Management in Hospitalized Patients. The Journal for 

Nurse Practitioners, 13(1), 23-27. 

 

 

Edberg, U.K., & Söderqvist, A. (2012). Validering av beteendeskalan: ett instrument för 

smärtskattning av äldre individer med nedsatt kognitiv funktion inom akutsjukvård. 

Vård i Norden, 106(32), 14-17. Hämtad 2017-10-10 från 

http://media.palliativ.se/2016/05/Beteendeskalan-Va%CC%8Ard-i-Norden-4.pdf 

 

 

Eriksson, K. (2015). Den lidande människan. Stockholm: Liber. 

 

 

Gardiner, C., Cobb, M., Gott, M., & Ingleton, C. (2011). Barriers to providing palliative 

care for older people in acute hospitals. Age and Ageing, 4(2), 233-238. 

 

 

Graneheim, U.H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing 

research: concepts procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse 

Education Today, 24, 105–112. 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953699000982


  
 

33 

Henricson, M., & Billhult, A. (2012). Kvalitativ design. I Henricson, M. (red.). 

Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad. (1.uppl.) 

Lund: Studentlitteratur. 

 

 

Karlsson, C., Ernsth-Bravell, M., Ek, K., Bergh, I. (2015) Home healthcare teams’ 

assessments of pain in care recipients living with dementia: a Swedish exploratory 

study. International Journal of Older People Nursing, 10(3), 190-200. 

Doi:http://dx.doi.org/10.1111/opn.12072 

 

 

Katsma, D.L., & Souza, C.H. (2000). Elderly pain assessment and pain management 

knowledge of long-term care nurses. Pain Management Nursing, 1(3), 88-95. 

Doi:10.1053/jpmn.2000.9294 

 

 

Kristensson, J. (2014). Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik för studenter 

inom hälso- och vårdvetenskap. (1. uppl.) Stockholm: Natur & Kultur. 

 

 

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. (2. uppl.) 

Lund: Studentlitteratur. 

 

 

Larsson, M., & Rundgren, Å. (2010). Geriatriska sjukdomar. (3. ed.) Lund: 

Studentlitteratur. 

 

 

Lindskog, M., Tavelin, B., & Lundström S. (2015). Old age as risk indicator for poor 

end-of-life care quality – A population-based study of cancer deaths from the Swedish 

Register of Palliative Care. European Journal of Cancer, 51, 1331– 1339. 

Doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.ejca.2015.04.001 

 

 

Lundman, B,. & Hällgren Graneheim, U. (2012). Kvalitativ Innehållsanalys. I Granskär, 

M. & Höglund-Nielsen, B. (red.). Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och 

sjukvård. (2.uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

 

Läkemedelsverket. (2010). Behandlingsrekommendationer för smärtlindring i livets 

slutskede. 2010:(21)6. Hämtad 2017-11-04 från 

https://lakemedelsverket.se/upload/halso-

ochsjukvard/behandlingsrekommendationer/Rekommendation_sm%C3%A4rtlindring%

20i%20livets%20slutskede.pdf 

 

 

McCaffrey, M., Ferrell, B.R., & Pasero, C. (2000). Nurses’ personal opinion about 

patient’s pain and their effect on recorded assessments and titration of opioid doses. 

Pain Management Nursing, (3),79–87.  

Doi: https://doi-org.proxy.lnu.se/10.1053/jpmn.2000.9295 

 



  
 

34 

 

McGuire, D.B., Snow-Kaiser, K., Haisfield-Wolfe, M.E., & Iyamu, F. (2016).  Pain 

Assessment in Noncommunicative Adult Palliative Care Patients. Nursing Clin North 

Am, 51(3), 397-431. 

 

 

Merskey, H., & Bogduk, N. (1994). Classification of Chronic Pain. Second Edition, 

IASP Task Force on Taxonomy, edited by H. Merskey and N. Bogduk, IASP Press. 

Seattle. Hämtad: 2017-04-20 från http://www.iasp-pain.org/Taxonomy 

 

 

Mrozek, J.E., Steble-Werner, J. (2001). Nurses’ Attitudes toward Pain, Pain 

Assessment, and Pain Management Practices in Long-term Care Facilities. American 

Society of Pain Management Nurses, 2(4), 154-162. Doi: 10.1053/jpmn.2001.26530 

 

 

Norrbrink, C., & Lundeberg, T.(2014). Om smärta. I Norrbrink, C., & Lundeberg, T. 

(Red) Om smärta: ett fysiologiskt perspektiv. (2. ed.). Lund: Studentlitteratur. 

 

 

Nygaard, H.A., & Jarland, M. (2006). The Checklist of Nonverbal Pain Indicators 

(CNPI): testing of reliability and validity in Norwegian nursing homes. Age and Ageing, 

35(1), 79-81. Doi: 10.1093/ageing/afj008 

 

Ortiz, L. (2015). Motiverande samtal i arbete med smärta. Stockholm: Gothia 

fortbildning. 

 

 

Palliativt utvecklingscentrum. (u.å). Nationell Vårdplan för Palliativ vård. Hämtad: 

2017-10-16 från  http://palliativtutvecklingscentrum.se/vardpersonal/nationell-vardplan-

nvp/ 

 

 

Polit, D.F., & Beck, C.T. (2012). Nursing research: generating and assessing evidence 

for nursing practice. (9.ed.) Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams 

& Wilkins. 

 

 

Priebe, G., & Landström, C. (2012). Den vetenskapliga kunskapens möjligheter och 

begränsningar - grundläggande vetenskapsteori. I Henricson, M. (red.). Vetenskaplig 

teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad. (1.uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

 

 

Pringle, J., Johnston, B., & Buchanan, D. (2015). Dignity and patient-centered care for 

people with palliative care needs in the acute hospital setting: A systematic review. 

Palliative Medicine, 29(8), 675–694. Doi: 10.1177/0269216315575681. 

 

 

 



  
 

35 

Regionala cancercentrum i samverkan. (2016). Palliativ vård i livets slutskede- 

Nationellt vårdprogram. Hämtad 2017-10-17 från 

http://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/rehabilitering-palliativ-

vard/natvp_palliativvard_vers.2.1_dec2016.pdf 

 

 

 

Reynolds, J., Drew, D & Dunwoody, C. (2013). American Society for Pain 

Management Nursing Position Statement: Pain Management at the End of Life. Pain 

management nursing, 14(3), 172-175. Doi: 10.1016/j.pmn.2013.07.002  

 

 

Sandman, L., & Kjellström, S. (2013). Etikboken: etik för vårdande yrken. (1. uppl.) 

Lund: Studentlitteratur. 

 

 

Sandman, L., & Woods, S. (Red.) (2003). God palliativ vård: etiska och filosofiska 

aspekter. Lund: Studentlitteratur. 

 

 

Socialdepartementet (2001). Döden angår oss alla: värdig vård vid livets slut: 

slutbetänkande (SOU 2001:6). Stockholm. Hämtat: 2017-04-14 från 

http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2001/01/sou-

20016/ 

 

Socialstyrelsen. (2013). Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. 

Vägledning, rekommendationer och indikatorer. Stöd för styrning och ledning. 

Stockholm: Socialstyrelsen. Hämtad 2017-04-14 från 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19107/2013-6-4.pdf 

 

 

Socialstyrelsen. (2016). Palliativ vård i livets slutskede. Sammanfattning med 

förbättringsområden. Stockholm, Socialstyrelsen. Hämtad: 2017-04-14 från 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-12-3 

 

 

Svenska palliativregistret. (2016). Årsrapport för Svenska Palliativregistret 

verksamhetsåret 2015, Hämtad 2017-04-10 från 

http://media.palliativ.se/2016/05/A%CC%8Arsrapport2016OrigGF.pdf 

 

 

Strang, P., & Beck-Friis, B. (Red.) (2012). Palliativ medicin och vård. (4.ed.) 

Stockholm: Liber. 

 

 

Strang, S. (2012). Forskning inom palliativ medicin. I Strang, P., & Beck-Friis, B. 

(Red.) (2012). Palliativ medicin och vård. (4.ed.) Stockholm: Liber. 

 

 

Svenska palliativregistret (u.å). Smärtskattningsinstrument. Hämtad: 2017-04-20 från 

http://media.palliativ.se/2015/08/Sm%C3%A4rtskattning_vers2.pdf 

http://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/rehabilitering-palliativ-vard/natvp_palliativvard_vers.2.1_dec2016.pdf
http://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/rehabilitering-palliativ-vard/natvp_palliativvard_vers.2.1_dec2016.pdf


  
 

36 

 

 

Topolovec-Vranic, J., Canzian, S., Innis, J., Pollmann-Mudryj, M.A., White-McFarlan, 

A., & Baker, A.J. (2010). Patient satisfaction and documentation of pain assessments 

and management after implementing the adult nonverbal pain scale. American journal 

of critical care, 19(4), 345-355. 

 

 

World Medical Association. (2013). WMA Declaration of Helsinki-– Ethical Principles 

for Medical Research Involving Human Subjects. Hämtad: 2017-10-10 från 

https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-

medical-research-involving-human-subjects/ 

 

 

Youngcharoen, P., Vincent, C., & Park, C.G. (2017). Theory of Planned Behavior 

Constructs Associated with Nurses’ Pain Assessment and Pro Re Nata (PRN) Opioid 

Analgesic Administration: A Cross-sectional Study. Pain management nursing, 18(3), 

153-169. Doi: https://doi-org.proxy.lnu.se/10.1016/j.pmn.2017.03.00



  
 

I 
 

   Bilaga 1 

 

Informationsbrev till verksamhetschef vid geriatrisk 
avdelning 

Förfrågan om intervju 

 

Smärtbedömning och smärtlindring är idag ett komplext område, speciellt i sent 

palliativt skede. Statistik från Palliativregistret visar på att smärtskattning är ett område 

som är eftersatt och att det finns utrymme för förbättring.  

 

Vi är intresserade att genomföra en intervjustudie som undersöker hur sjuksköterskor 

arbetar med smärtbedömning och smärtskattning av patienter i sent palliativt skede på 

Geriatrisk vårdavdelning. Genom att undersöka vilka hinder respektive underlättande 

faktorer som finns för att kunna bedöma smärta och smärtlindra patienter är vår 

förhoppning att resultatet kan komma att bidra till att förbättra vården för patienter i sent 

palliativt skede.   

 

Vi vill därför få genomföra intervju med 5 sjuksköterskor som har minst 1 års 

erfarenhet inom geriatrisk vård. Sjuksköterskan ska ha vårdat patient/patienter i sent 

palliativt skede för att kunna delta i studien.  Intervjuerna beräknas att ta mellan 30-60 

minuter att genomföra och kommer att spelas in i utbildningssyfte. Allt insamlat 

material kommer att avidentifieras så ingen specifik individ eller avdelning kommer att 

kunna identifieras. (Projektet har granskats och godkänts av Etikrådet vid 

Linnéuniversitetet.) Deltagande är frivilligt och Sjuksköterskor vid er geriatriska 

avdelning kan när som helst välja att avbryta sin medverkan utan att behöva ange 

orsak.      

Vi är två Legitimerade Sjuksköterskor som läser Specialistsjuksköterskeutbildning med 

inriktning vård av äldre 60 hp vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Resultatet av 

intervjuerna kommer att sammanställas och presenteras i en magisteruppsats som 

kommer att publiceras i DIVA.  

 

Intervjuerna planeras att genomföras vecka 21-22. Vänligen återkom via mail med 

svar om du samtycker eller inte samtycker till att studien genomförs. 

 

Vid behov av mer information, vänligen kontakta:   

 

Anneli Estun.     e-post: ae223bp@student.lnu.se                

 

Emelié Fager.     e-post: ef22cw@student.lnu.se 

 

Handledare: 

Åsa Sandvide     e-post: asa.sandvide@lnu.se 

 

mailto:asa.sandvide@lnu.se


  
 

II 

                                 Bilaga 2 

 

Informationsbrev till studiedeltagare vid geriatrisk 
avdelning 

Förfrågan om att delta i intervju som Leg.Sjuksköterska 

 

Smärtbedömning och smärtlindring är idag ett komplext område, speciellt i sent 

palliativt skede. Statistik från Palliativregistret visar på att smärtskattning är ett område 

som är eftersatt och att det finns utrymme för förbättring.  

 

Vi är intresserade att genomföra en intervjustudie som undersöker hur sjuksköterskor 

arbetar med smärtbedömning och smärtskattning av patienter i sent palliativt skede på 

Geriatrisk vårdavdelning. Genom att undersöka vilka hinder respektive underlättande 

faktorer som finns för att kunna bedöma smärta och smärtlindra patienter är vår 

förhoppning att resultatet kan komma att bidra till att förbättra vården för patienter i sent 

palliativt skede.   

 

Vi önskar därför att få genomföra en intervju med dig som Legitimerad Sjuksköterska 

och som har minst 1 års erfarenhet inom geriatrisk vård. Du ska ha deltagit vid vård av 

patient/patienter i sent palliativt skede för att kunna delta i studien. Intervjuerna 

beräknas att ta mellan 30-60 minuter att genomföra och kommer att spelas in i 

utbildningssyfte. Allt insamlat material kommer att avidentifieras så att insamlad data 

inte kommer att kunna härledas till någon specifik individ eller avdelning. 

  

Du som sjuksköterska kommer att tillfrågas av din avdelningschef om du vill delta. 

Därefter kontaktas du av oss inför intervjun och kommer att få skriva under ett skriftligt 

samtycke vid intervjutillfället. Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst 

välja att avbryta ditt deltagande. 

 

Vi är två Legitimerade Sjuksköterskor som läser Specialistsjuksköterskeutbildning med 

inriktning vård av äldre 60 hp vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Resultatet av 

intervjuerna kommer att sammanställas och presenteras i en magisteruppsats som 

kommer att publiceras i DIVA.   

 

Vid behov av mer information, vänligen kontakta:   

 

Anneli Estun.      e-post: ae223bp@student.lnu.se                

 

Emelié Fager.     e-post: ef22cw@student.lnu.se 

 

Handledare: 

Åsa Sandvide     e-post: asa.sandvide@lnu.se 

 

mailto:asa.sandvide@lnu.se
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                                 Bilaga 3 

 

Samtycke 1 till genomförande av studie  
 

Jag har tagit del av skriftlig information om studien om hur sjuksköterskor arbetar med 

smärtbedömning och smärtskattning av patienter i sent palliativt skede på Geriatrisk 

vårdavdelning.  

 

Jag ger mitt samtycke för genomförandet. 

 

 

 

Datum: 

Ort: 

Avdelning/Sjukhus: 

 

___________________________________ 

Underskrift av Verksamhetschef 

 

__________________________________ 

Namnförtydligande 
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                                  Bilaga 4 

 

Samtycke 2 till genomförande av studie 
 

Jag har tagit del av skriftlig information om studien om hur sjuksköterskor arbetar med 

smärtbedömning och smärtskattning av patienter i sent palliativt skede på Geriatrisk 

vårdavdelning.  

 

Jag ger mitt samtycke för att delta i studien. 

 

 

 

Datum: 

Ort: 

Avdelning/Sjukhus: 

 

___________________________________ 

Underskrift av deltagande sjuksköterska 

 

__________________________________ 

Namnförtydligande 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

V 

   Bilaga 5 

 

Intervjuguide       
      
 

1. Hur gammal är du? 

2. Hur länge har du arbetat som Leg Sjuksköterska? 

3. Har du läst någon vidareutbildning?  

4. Har du läst någon kurs som varit till användning i ditt arbete som sjuksköterska? 

5. Tidigare yrkeserfarenhet som sjuksköterska? 

6. Hur ser kontinuiteten ut i vården av patienter på avdelningen, strävar man efter 

att ha en sammanhängande vårdrelation mellan arbetspassen? 

7. Hur arbetar du med smärtbedömning?  

8. Använder du dig av smärtskattningsinstrument?   

9. Om ja, vilka och hur ofta  (alltid, sällan el aldrig)? - varför gör du så? (alltid, 

sällan el aldrig) vad beror det på? ( om aldrig - hoppa över nästa fråga del 1) 

10. Finns det situationer då du väljer att inte smärtskatta? Vad var det isåfall som 

gjorde att du avstod?  

11. Använder du dig av några andra strategier vid smärtbedömning än med hjälp av 

smärtskattningsinstrument? 

12. Vilka är dina erfarenheter av att bedöma smärta hos en patient i sent palliativt 

skede?  

13. Berätta om en situation där det var svårt att bedöma smärta hos en patient i sent 

palliativt skede.  

14. Berätta om en situation där det var lättare att bedöma smärta hos en patient i sent 

palliativt skede. 

15. Vad ser du för fördelar av att använda smärtskattningsinstrument för att bedöma 

smärta hos patienter i sent palliativt skede? 

16. Vad avgör vilken dos du administrerar av smärtlindrande ordination?- när 

administrerar du maxdos? - kombinerar du smärtlindring med andra 

symtomlindrande läkemedel (oro, rossel, illamående)? Om ja, - Vad låg till 

grund för ditt beslut/bedömning?- Hur såg du det? 

17. Hur arbetar du med dokumentation av din utförda smärtbedömning? 

18. Hur arbetar ni med Svenska palliativregistret på er avdelning? -Hur registreras er 

 
 
 

 

 

 
 


