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Sammanfattning 

Bakgrund: Patienters postoperativa smärta underskattas ofta. Obehandlad eller 

underbehandlad smärta leder till försämrad chans till optimalt tillfrisknande efter 

operationen. Smärtskattning är en viktig faktor för en effektiv smärtbehandling. 

Syfte: Litteraturstudiens syfte var att beskriva faktorer som har betydelse för 

sjuksköterskors skattning av patienters postoperativa smärta. Metod: En 

litteraturstudie genomfördes där kvalitativa och en kvantitativ artikel granskades. 

Analys gjordes av elva artiklar. Resultat: Analysen resulterade i fyra kategorier; 

sjuksköterskors förmåga att skatta patienters postoperativa smärta genom verbal 

kommunikation respektive icke-verbal kommunikation, sjuksköterskors kunskap 

och erfarenhet samt sjuksköterskors attityder. Diskussion: Sjuksköterskors 

mottaglighet för patienters smärtsignaler varierar. Skattning av patienters 

postoperativa smärta sker sällan planerat utan förekommer slumpmässigt. 

Sjuksköterskor använder sig sällan av smärtskattningsverktyg, utan 

sjuksköterskorna litar mer på vad patienterna säger och skattar smärtan utifrån det. 

Sjuksköterskor med specifik smärtutbildning har en mer positiv inställning till 

smärtskattningsverktyg. Slutsats: Sjuksköterskors attityder inverkar på förmågan 

till kommunikation både verbalt och icke-verbalt. Sjuksköterskors attityder har 

även betydelse för skattningen av patienters postoperativa smärta. Utbildning har 

visat sig ha en positiv inverkan på sjuksköterskors attityder till smärtskattning och 

smärtskattningsverktyg.  
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Abstract 

Background: Patients postoperative pain is often underestimated. Untreated or 

undertreated pain decreases the chance of optimal recovery after surgery. Pain 

assessment is an important factor of efficient pain relief. Aim: The aim of the 

literature study was to describe factors of importance for nurses´ assessment of 

postoperative pain in patients. Method: A literature study was done where 

qualitative and one quantitative article was reviewed. Eleven articles were 

analyzed. Results: The analysis resulted in four categories; nurses´ ability to 

assess patients´ postoperative pain through verbal communication, nurses´ ability 

to assess patients’ postoperative pain through non-verbal communication, nurses 

knowledge and experience and nurses attitudes. Discussion: Nurses ability to 

receive patients´ pain signals varies. Assessment of patients´ postoperative pain is 

seldom planned, but rather randomly made. Nurses seldom use tools for pain 

assessment; instead they rely on what the patients tell them and assess the pain 

from that information. Nurses with a specific pain education have a more positive 

attitude towards tools for pain assessment. Conclusion: Nurses attitudes affect the 

ability to communicate both verbal and non-verbally. Nurses´ attitudes are of 

importance for assessment of postoperative pain in patients. Education has shown 

itself to have a positive effect on nurses´ attitudes towards pain assessment and 

tools for assessing the pain.  
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BAKGRUND 

 

Patienters postoperativa smärta underskattas ofta. Trots forskning inom området 

lider patienter fortfarande av måttlig till svår postoperativ smärta (Mac Lellan, 

2003). Enligt Rawal (2003) är det känt att obehandlad eller underbehandlad 

postoperativ smärta orsakar onödigt lidande, missnöje hos patienterna, förlängd 

sjukhusvistelse, ökade kostnader samt försämrad chans till optimalt resultat efter 

operationen.  Rawal (1999a) menar också att det finns humanitära och medicinska 

skäl till effektiv smärtbehandling. De humanitära skälen innebär att förebygga och 

minska lidande för patienten. De medicinska skälen att behandla postoperativ 

smärta är flera; underbehandlad smärta påverkar andningen, cirkulationen, det 

endokrina systemet, mag-tarmkanalen och försämrar den postoperativa 

rehabiliteringen. Trots ökad kunskap om patofysiologin bakom postoperativ 

smärta får fortfarande många patienter otillräcklig smärtbehandling, vilket är en 

allvarlig brist inom sjukvården (a.a.). Werner och Strang (2003) skriver att 

patienter på grund av otillräcklig smärtbehandling kan uppleva en återkommande 

ond cirkel av smärta, kortvarig smärtlindring, sedering och förnyad smärta. Enligt 

Manias, Bucknall och Botti (2005) tenderar läkare att ordinera för låga doser 

analgetika att ges vid behov snarare än rutinmässigt, medan sjuksköterskor i sin 

tur tenderar att underadministrera ordinerad analgetika. 

 

En definition av smärta, enligt ”International Association for the Study of Pain” 

(IASP), är att smärta är en obehaglig sensorisk och/eller emotionell upplevelse 

förenad med vävnadsskada eller hotande vävnadsskada, eller beskriven i termer av 

sådan skada. Smärta är alltid subjektiv och kan uppträda i frånvaro av 

vävnadsskada (IASP, 1979). 

 

Norén (2005) skriver att smärta kan delas in i olika typer; nociceptiv smärta, 

neurogen smärta, visceral smärta, smärta av oklar orsak (tidigare kallad idiopatisk 

smärta) samt psykogen smärta. Olika smärttyper kan förekomma var för sig eller i 

kombination och kallas då ofta för blandsmärta. Den bakomliggande orsaken till 

smärtan säger inget om hur stark smärtupplevelsen blir för den enskilde som 

påverkas av sin förmåga att tolerera och hantera smärtan. Smärtupplevelsen 
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varierar dessutom med individens kulturella, andliga, psykosociala och 

socioekonomiska förhållanden (a.a.). Merskey (1986) indelade smärta i akut eller 

kronisk smärta, där den kroniska smärtan är smärta som varat mer än tre månader. 

Den postoperativa smärtan tillhör enligt denna uppdelning den akuta smärtan 

(a.a.).  

 

Enligt Boström (2003) består smärtbehandling av olika delar; smärtskattning, 

planering och behandling, utvärdering och återskattning av smärtan. Postoperativ 

smärtlindring kräver enligt Hasselström och Olsson (2005) analys av 

smärtursprung, hänsyn till individuell smärt- och biverkningskänslighet samt goda 

preoperativa smärtprofylaktiska rutiner. Killander (1991) skriver att utgångsläget 

för all smärtanalys är att sjuksköterskor lyssnar aktivt till vad patienter berättar. 

Smärtanalysen innebär också att via anamnesuppgifter, klinisk undersökning och 

röntgensvar få klarast möjliga bild av patienters smärtlokalisationer och en trolig 

förklaring av bakomliggande orsaker. Det finns flera hjälpmedel att använda sig 

av vid en smärtanalys, till exempel kroppsschablon, visuell analog skala (VAS-

skala) och frågeformulär (a.a.).  

 

En VAS-skala består av en avtecknad 10 cm lång linje. I den ena änden av linjen 

står det ”ingen smärta” och i den andra änden står det ”värsta tänkbara smärta”. 

VAS-skalan kan vid behov ersättas med verbal skattningsskala, vilket innebär att 

patienten med hjälp av ord ska gradera sin smärta. Benämningar som kan 

användas är; ingen, mild, medelsvår, svår eller outhärdlig smärta. För patienter 

med någon form av kognitionssvårigheter har de numeriska 

smärtskattningsskalorna visat sig vara användbara. Dessa består av en linje som är 

gradera från 1 till 10 eller från 1 till 100. Ansiktsskalor, där patienten väljer ut det 

avbildade ansiktet med specifik mimik som bäst kännetecknar hur de själva 

känner sig, kan användas till smärtskattning för barn och patienter som av olika 

anledningar har svårt att använda och förstå andra smärtskattningsskalor 

(Jakobsson & Gustafsson, 2006). Enligt medicinska kvalitetsrådet (2001) skall 

skattningen av smärtintensiteten i möjligaste mån göras av patienten själv, VAS-

skalan rekommenderas som mätinstrument från ca 7 års ålder. 
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Medicinska kvalitetsrådet (2001) har beskrivit hur postoperativ smärta skall 

skattas och dokumenteras på väl definierad plats i journalen. Postoperativ smärta 

skall skattas och dokumenteras regelbundet med antal mättillfällen anpassade efter 

individuellt behov, typ och omfattning av kirurgi samt smärtintensitet (a.a.). 

Enligt Werner och Strang (2003) dokumenteras eller utvärderas sällan eller aldrig 

analgetikaeffekten systematiskt i patientjournalen.  

 

Kommunikationen mellan sjuksköterska och patient är grunden för en god 

omvårdnad. Om sjuksköterskor sitter ner hos patienten och skapar ögonkontakt 

visar kroppsspråket att det finns ett intresse för det patienten har att säga 

(Kihlgren, Johansson, Engström & Ekman, 2000; Killander, 1991). I 

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning (2005) finns beskrivet att sjuksköterskan 

på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt ska kunna kommunicera med 

patienten, informera och undervisa denne samt försäkra sig om att den givna 

informationen blivit uppfattad på ett korrekt sätt. 

 

Medicinska kvalitetsrådet (2001) har gett ut riktlinjer och kvalitetsindikatorer för 

behandling av postoperativ smärta. Där står bl.a. att patienten skall ges utförlig 

preoperativ information om postoperativ smärta och smärtbehandling före 

ingreppet (a.a.). Sjöling, Nordahl, Olofsson och Asplund (2002) har i sin studie 

kommit fram till att patienter som får mer specifik information preoperativt är mer 

nöjda med smärtbehandlingen och är mindre oroliga inför ingreppet än patienter 

som fått en mer allmän information. Medicinska kvalitetsrådet (2001) skriver 

också att patienten skall informeras om maximalt accepterad smärtnivå. 

 

Rawal (1999b) menar att smärtbehandlingar ständigt utvecklas och att det är av 

vikt för kvaliteten att sjuksköterskor på vårdavdelningar utbildas så att de kan 

tillhandahålla god och säker vård. Enligt Benner, Tanner och Chesla (1997) är den 

kunskap sjuksköterskor får via utbildning lika viktig som den erfarenhet de skaffat 

sig genom tidigare möten med patienter. Genom att kombinera den vetenskapliga 

kunskapen med erfarenhet kan sjuksköterskor på ett professionellt sätt möta 

patienten och tillgodose dennes behov (a.a). 
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Enligt Boström (2003) förväntar många patienter sig smärta efter kirurgi och 

accepterar smärtan som en naturlig konsekvens efter ingreppet. Patienternas 

förväntningar uppfylls ofta (a.a.). Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning 

(2005) ska sjuksköterskan följa upp patientens tillstånd efter undersökningar och 

behandlingar. Skattning av postoperativ smärta hos vuxna patienter är nödvändigt 

för en adekvat smärtbehandling.  

SYFTE 

 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva faktorer som har betydelse för 

sjuksköterskors skattning av patienters postoperativa smärta. 

METOD 

Design   

Studien har genomförts som en litteraturstudie, vilket innefattat en systematisk 

sökning, kritisk granskning och sammanställning av litteratur inom undersökt 

ämne (Forsberg & Wengström, 2003). 

 

Datainsamling  

Sökning av litteratur har skett i databaserna Elin@Skane, Cochrane, PubMed samt 

genom manuell sökning i artiklars referenslistor. Sökorden som användes var: 

”nursing”, ”postoperative pain”, ”caring”, ”evaluation”, ”assessment” och “ pain 

assessment”.  Sökning har skett med hjälp av Booelska operatorer, orden ”and”, 

”or” samt ”not”. Dessa ord kan användas för att begränsa respektive utvidga 

sökningen (Forsberg & Wengström, 2003). Resultatet av sökningen presenteras i 

bifogat sökschema (bilaga 1). 

 

Urval  

Kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar som handlade om 

sjuksköterskors skattning av postoperativ smärta, skrivna på engelska, svenska, 

norska eller danska under åren 2002-2007, inkluderades i studien. Artiklar som 

inte överensstämde med syftet, litteraturstudier samt studier om barn (individer 

under 18 år) exkluderades.  
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Bearbetning och analys  

Som stöd i artbetet med litteraturstudien har flödesschemat, publicerat i Polit och 

Beck (2004), använts. Sökord relaterade till syftet har identifierats och använts i 

olika kombinationer i databassökningen. Urvalsprocessen har skett genom att 

artiklarnas titlar, syften och abstrakt har lästs och de artiklarna med, för studien, 

relevant innehåll har sorterats ut för vidare granskning. Abstrakten har lästs 

igenom av samtliga författare, både enskilt och tillsammans. De artiklar som 

motsvarade syftet sorterades ut för noggrannare genomgång och läsning. Två 

artiklar beställdes via sjukhusbiblioteket i Ängelholm, varav en inte motsvarade 

syftet. Övriga artiklar fanns tillgängliga i fulltextformat och kunde skrivas ut av 

författarna. Sökningen i databaserna resulterade i 10 artiklar och den manuella 

sökningen resulterade i en artikel. Dessa presenteras i en artikelöversikt (bilaga 2).  

 

Artiklar som granskats och accepterats inkluderades, icke granskade artiklar lästes 

igenom av författarna och kontroll av studiens innehåll gjordes. Fokus lades på de 

vetenskapliga momenten; syfte, metod, resultat och abstrakt. Därefter gjordes en 

kvalitetsgranskning av de kvalitativa artiklarna enligt Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2006). Granskningsprotokollet bestod av frågor med svar i form av 

ett ja eller nej. Svaren kunde ge en maxpoäng och en procentsats av de givna 

svaren räknades sedan ut. Artiklar som fick mellan 80-100 % betraktades som 

artiklar med hög kvalitet. De artiklar som fick mellan 70-79 % betraktades som 

artiklar med medelhög kvalitet och de artiklar som fick mellan 60-69 % 

betraktades som artiklar med låg kvalitet. Kvalitetsgranskningen resulterade i sex 

artiklar med hög kvalitet och fyra med medelhög kvalitet. Den kvantitativa 

artikeln granskades enligt Forsberg och Wengström (2003) och var av medelhög 

kvalitet. Bearbetningen och analysen av artiklarna består av en innehållsanalys 

(Forsberg & Wengström, 2003). Resultaten i de utvalda artiklarna lästes, 

markeringar gjordes med överstrykningspenna och anteckningar gjordes i kanten 

på varje artikel. De meningsbärande enheterna överfördes sedan till ett dokument. 

Därefter sorterades enheterna in i kategorier och redovisas i vårt resultat.  
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RESULTAT 

 

Kategoriseringen av resultatet ledde fram till faktorer med betydelse för 

sjuksköterskors skattning av patienters postoperativa smärta. Faktorerna är; 

sjuksköterskors förmåga att skatta patienters postoperativa smärta genom verbal 

kommunikation respektive icke-verbal kommunikation, sjuksköterskors kunskap 

och erfarenhet samt sjuksköterskors attityder. 

 

Sjuksköterskors förmåga att skatta patienters postoperativa smärta genom 

verbal kommunikation 

Dihle, Bjölseth, och Helseth (2005) skriver att sjuksköterskor närmade sig 

patienter på olika sätt när det handlade om smärta och en del ställde direkta frågor 

om smärtan till patienten. Detta gjorde det lättare för patienten att tala om sin 

smärtupplevelse, smärtbehandlingen och den eventuella rädslan för beroende. Alla 

sjuksköterskor angav att de poängterade för patienten att säga ifrån om den hade 

smärta och var i behov av smärtlindrande. Sjuksköterskor beskrev ofta att de 

skattade smärta genom att kommunicera med patienten (a.a.). Bucknall, Manias 

och Botti (2006), Brown och McCormack (2005) och Dihle et al. (2005) beskriver 

hur enkla och generella frågor om patientens välbefinnande sällan ledde till vidare 

dialog om patientens smärtupplevelse. Generella frågor tenderade att få enkla 

svar, som ett enkelt ”Ja” eller ”Nej” och gav inte alltid en klar bild av patientens 

smärtupplevelse (a.a.). Vid observationer i Manias, Bucknall och Bottis (2004) 

studie skattades smärtan i 45,3% av fallen genom enkla eller generella frågor. I 

Kim, Schwartz-Barcott, Tracy, Fortin och Sjöströms (2005), Klopper, Andersson, 

Minkkinen, Ohlsson och Sjöströms (2005), Harper, Ersser och Gobbis (2007) och 

Richards och Hubberts (2007) studier framhölls att sjuksköterskor ska lita på vad 

patienten säger. Detta ansågs av sjuksköterskor vara det mest pålitliga sättet att 

skatta postoperativ smärta. Sjuksköterskorna i Richards och Hubberts (2007) 

studie uttryckte trots detta att det fanns en svårighet i att helt bortse från sin egen 

bedömning och enbart lita till vad patienten sa. Sjuksköterskorna nöjde sig inte 

enbart med det verbala svaret utan fortsatte ofta att observera patientens 

uppträdande (a.a.).  
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Sjuksköterskors förmåga att skatta patienters postoperativa smärta genom 

icke-verbal kommunikation 

Manias, Botti och Bucknall (2002) och Dihle et al. (2005) visade att 

sjuksköterskornas mottaglighet för patienternas tecken på smärta varierade. Dihle 

et al. (2005) menar vidare att sådan mottaglighet kan bero på sjuksköterskors 

empatiska förmåga. I Richards och Hubberts (2007) studie beskrevs att patienter 

uppgav lindrig smärta, men kunde sedan inte mobiliseras utan att grimasera. I 

dessa fall fortsatte sjuksköterskor att utvärdera de icke-verbala tecknen och talade 

därefter med patienterna om sina observationer (a.a.). Dihle et al. (2005), Kim et. 

al. (2005), Harper et al. (2007) samt Klopper et al. (2005) beskrev patienters icke-

verbala tecken på smärta som svettning, blekhet, kroppsspråk samt sänkt 

aktivitetsnivå. Även vitala parametrar som blodtryck, puls och andning vägs in vid 

skattning av patienters postoperativa smärta (a.a.). Enligt Klopper et al. (2005) 

observerades även operationssårets utseende. Skattningen kunde också göras 

genom att iaktta hur patienten reagerade vid palpation av det opererade området, 

för att se om patienten kände smärta under palpationen (a.a.). Sjuksköterskor 

verkade mera tillgängliga för patientens smärtsignaler då de gjorde andra 

observationer, som till exempel blodtryck-, puls- och temperaturmätningar 

(Manias et al., 2002). 

 

Sjuksköterskors kunskap och erfarenhet 

I studier gjorda av Klopper et. al. (2005), Kim et. al. (2005) och Sloman, Rosen, 

Rom och Shir (2004) beskrivs hur sjuksköterskor skattar patienters smärta genom 

att använda sig utav erfarenheter som skaffats vid möten med patienter som 

genomgått samma typ av operation. Sloman et. al. (2004) fann även att graden av 

utbildning hos sjuksköterskor inte var någon utmärkande faktor som påverkade 

smärtskattningen. Layman Young, Horton och Davidhizar (2005) menade att 

sjuksköterskors tid som yrkesverksamma hade liten betydelse för deras inställning 

till smärtskattningsverktygen, däremot sågs en mer positiv inställning hos de 

sjuksköterskor som hade fått mer än tio timmars smärtutbildning (a.a.). Enligt 

Richards och Hubbert (2007) har kliniskt arbetande specialistsjuksköterskor 
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möjlighet att främja den yrkesmässiga utvecklingen av sjukvården. Dessa befinner 

sig i en optimal miljö för att utbyta erfarenhet och kunskaper med kollegor (a.a.). 

  

Sjuksköterskors attityder 

I Richards och Hubberts (2007) studie identifierades ett tema, vilket var att se hela 

patienten istället för att bara se enstaka tecken på smärta hos patienten samt 

reflektera över annat som berör patienten. Sjuksköterskor beskrev hur de bedömde 

situationen utifrån ett helhetsperspektiv. En av de intervjuade beskrev dock att 

hennes arbete på en kirurgisk avdelning gjorde att hon i första hand härledde 

smärtan till det kirurgiska ingreppet (a.a.). I Manias et al. (2002) och Bucknall et 

al. (2006) studier tenderade sjuksköterskor främst att identifiera och fokusera på 

kirurgisk smärta och verkade ignorera patienters klagan på smärta som 

härstammade ifrån annan fokus såsom urinkateter, perifer venkateter, 

förstoppning mm. Denna smärta, som inte var relaterad till det kirurgiska 

ingreppet, uppmärksammades inte på samma sätt och fick en lägre prioritet för 

behandling (a.a).  

 

I Klopper et al. (2005) studie betonades att sjuksköterskor skall vara 

uppmärksamma när de skattar smärta hos patienter och ta reda på om patienten 

verkligen upplever smärta. En del av de intervjuade sjuksköterskorna trodde att 

patienten ljög om sin smärta, vilket skulle kunna vara relaterat till 

läkemedelsberoende (a.a.). I Harper et al. (2007) studie uttryckte många 

militärsjuksköterskor att de kunde avgöra hur ont en patient hade. Att kunna 

avgöra hur ont en patient hade var ett viktigt antagande inom den militära kulturen 

(a.a.). Även i Dihle et al. (2005) studie litade sjuksköterskor fullt ut på sin egen 

bedömning av patienters smärta och använde inga smärtskattningsverktyg. I 

Manias et al. (2002) studie skattades inte patienters smärta före mobilisering, 

istället startade sjuksköterskor en diskussion med patienten om smärtan i slutet av 

aktiviteten. När patienten tog upp sin smärtupplevelse under tiden mobilisering 

pågick frågade sjuksköterskan om patienten kunde hantera sin smärta, samt 

bekräftade för patienten att patienten var ”duktig” och skulle komma ihåg att 

andas. Ifall patienten grimaserade eller stönade under mobilisering fortsatte ofta 

sjuksköterskan aktiviteten tills de var färdiga. Vid andra tillfällen då patienten gav 
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uttryck för smärttillstånd uppmärksammade sjuksköterskan tillståndet, men gjorde 

ingen vidare uppföljning (a.a.). Manias et al. (2004) observerade ingen 

smärtskattning alls i 43,7% av de gjorda observationerna. Detta var bland annat 

när sjuksköterskor trodde att patienten var oförmögen att kommunicera sin smärta 

eller när medicin delades ut rutinmässigt (a.a.). Medicindelningsrundan beskrivs i 

Browns och McCormack (2005) och Bucknall et al. (2006) studier vara det 

huvudsakliga tillfället för skattning av patienters postoperativa smärta. Denna 

uppgift sågs av många sjuksköterskor som ett nödvändigt ont och möjligheten att 

skatta patienternas smärta på ett meningsfullt sätt togs inte tillvara (a.a.).   

 

I Dihle et al. (2005) studie kände alla sjuksköterskor till smärtskattningsverktyg, 

men uttryckte att de sällan använde sig av dem. Layman Young et al. (2005) 

intervjuade sjuksköterskor om deras åsikter om smärtskattningsverktyg. Flertalet 

av de intervjuade sjuksköterskorna hade en negativ inställning till 

skattningsverktyg, eftersom de ansågs vara subjektiva, inkorrekta och svåra för 

patienten att förstå. Övriga intervjuade uttryckte sig däremot positivt till 

smärtskattningsverktygens betydelse för korrekt smärtskattning, behandling av 

patienters smärta och som ett hjälpmedel för sjuksköterskan vid smärtskattningen 

(a.a.). Alla militärsjuksköterskor i Harper et al. (2007) studie uppgav vid intervjun 

att de först frågade patienten om smärtan och sedan skattade smärtan med stöd av 

numerisk skattningsskala. I Manias et al. (2004) användes en numerisk 

skattningsskala vid 8,9 % av observationerna. Under dessa observationer visade 

det sig att skalan tolkades på olika sätt av patienterna (a.a.).  

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Litteraturstudien bygger på analys av 11 vetenskapliga artiklar. Utvalda artiklar 

har genomgått etiska överväganden, de har godkänts av etisk kommitté och 

uppfattats som etiskt korrekta av författarna till denna studie. Artiklarna beskriver 

sjuksköterskors skattning av patienters postoperativa smärta. Studier som berör 

skattning av barns smärta har exkluderats, då skattning av barns smärta skiljer sig 

från vuxnas. Författarna valde att inkludera en pilotstudie, då innehållet var 

relevant. Urvalet kan anses vara litet, men kvaliteten är bra och tre djupintervjuer 



 

  14 

 

anses vara tillräckligt med hänsyn till vald metod för undersökningen. 

Artikelsökningen startade med åren 1997-2007. Denna sökning gav så pass rikligt 

resultat så att reducering av materialet var nödvändigt. Därför ändrades åren till 

2002-2007, då författarna ville basera studien på aktuell forskning.  

 

Artiklarna som använts har hittats i databaserna Elin@Skane och PubMed, många 

av artiklarna har förekommit i flera av sökningarna. Sökning har även skett i The 

Cochrane Library, utan att resultera i några inkluderade artiklar. The Cochrane 

Library har, trots upprepade försök för författarna, visat sig vara en tekniskt 

invecklad sökmotor. En svaghet i vårt arbete kan vara att artiklar inte har sökts i 

fler databaser. Sökningen kan även ha begränsats av att ordet ”nursing” varit med 

från början av sökningen. Detta ord var viktigt då författarna ville betona 

omvårdnadsaspekten. Resultatet av sökningen hade kunnat bli annorlunda om 

sökning gjorts på ”nurs*”. Under sökning av artiklar till diskussionsdelen har 

författarna stött på nya artiklar som eventuellt skulle kunna ha använts i resultatet. 

Arbetet med kategoriseringar har inneburit vissa svårigheter, då syftet från början 

inte tillräckligt tydligt formulerats i skrift. Slutresultatet av kategoriseringen blev 

fyra faktorer med betydelse för sjuksköterskors smärtskattning. En artikel, där 

studien gjorts i Sydafrika, utmärkte sig genom att intervjuade sjuksköterskor tog 

upp risken av att patienten ljög vid skattning av sin smärta. Detta relaterades till 

eventuellt läkemedelsberoende.  

Resultatdiskussion  

Sjuksköterskors attityder har visat sig löpa som en röd tråd genom 

litteraturstudien. Attityderna inverkar på sjuksköterskors förhållningssätt till 

smärtskattning. Resultat av litteraturstudien visar att sjuksköterskor närmar sig 

patienter på olika sätt och att deras mottaglighet för patienters smärtsignaler 

varierar (Dihle et al. 2005; Manias et al. 2002). Direkta frågor gör det lättare för 

patienten att tala om sin smärtupplevelse. Trots detta användes enkla eller 

generella frågor vid 45 % av skattningstillfällena i Manias et al. (2004) 

observationsstudie. Frågor som ”Hur är det idag?” leder inte till något tydligt svar 

på om patienten har smärta eller inte. Vissa patienter vill vara sjuksköterskor till 

lags och inte ställa till med besvär genom att klaga. Om sjuksköterskor ställer 

direkta frågor om smärtan som ”Har du ont?” Ges patienten möjlighet att svara ja 
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eller nej, därefter kan sjuksköterskor vidare utveckla dialogen. Eide och Eide 

(2007) menar att kommunikation syftar till att skapa en relation och att 

omvårdnadsrelationen kännetecknas av tre nyckelbegrepp; empati, yrkeskunskap 

och målorientering. Att vara empatisk i professionell bemärkelse innebär att 

medkänslan och förståelsen kommuniceras tillbaka – verbalt, ickeverbalt eller 

genom handling. Med målorientering menas att vårdgivaren och patienten har ett 

gemensamt projekt, nämligen att samarbeta för att nå fram till bästa möjliga 

resultat. God kommunikation krävs för bästa möjliga problemförståelse och för att 

nå de mål man formulerat i samarbete (a.a.). Författarna till innevarande studie 

menar att sjuksköterskors förmåga till verbal och icke-verbal kommunikation är 

olika, vilket kan bero på sjuksköterskors attityder till smärta. Dessa attityder kan 

bygga på sjuksköterskors erfarenheter, personlighet samt förmåga till lyhördhet. 

Författarna menar att det är viktigt att sjuksköterskan gör en smärtanalys och att 

hon vågar ställa direkta frågor om patientens smärtupplevelse. Detta kan vara 

direkt avgörande för patientens smärtbehandling. En förutsättning för god 

omvårdnad är att sjuksköterskor är professionella i sina yrkesroller och har 

empatisk förmåga.  

 

I Dihle et al. (2005) studie kände alla sjuksköterskor till smärtskattningsverktyg, 

men uttryckte att de sällan använde sig av dem. Heikkinen, Salanterä, Kettu och 

Taittonen (2005) menar att användandet av ett enkelt och pålitligt 

smärtskattningsverktyg i den kliniska verksamheten skulle säkra kvaliteten av 

skattningen och bidra till en mer effektiv smärtbehandling och utvärdering av 

smärta. I flera studier säger sjuksköterskor att det viktigaste är att lyssna på 

patientens verbala svar då smärta skattas (Kim et al., 2005; Klopper et al., 2005; 

Harper et al. 2007; Richards & Hubbert, 2007). I studien av Dihle et al. (2005) 

poängterades för patienten att denne skulle säga ifrån om hon hade smärta och var 

i behov av smärtlindrande. I Heikkinen et al. (2005) studie var det 

anmärkningsvärt att det bara var en patient som spontant uttryckte sin smärta, 

medan övriga av de 45 undersökta patienterna väntade tills sjuksköterskan frågade 

om hur mycket smärta de hade. Studien gjordes på en uppvakningsavdelning och 

patienternas sederingsgrad var varierande, vilket kan ha påverkat resultatet. Det 

gjordes också jämförelser mellan patienternas självskattning och 
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sjuksköterskornas skattning av patienternas smärta. Skattningarna stämde oftast 

överens, sjuksköterskor underskattade patienters smärta i 19 % av fallen och 

överskattade i 18 % av fallen. Patienters verbala skattning korrelerade inte alltid 

med skattning gjord med numeriska skalor. Heikkinen et al. (2005) menar vidare 

att det inte är smärtskattningsverktyget som sådant, utan det faktum att smärta 

systematiskt skattas, som är av betydelse (a.a.).  Sjuksköterskor skall inte enbart 

lita till en metod att för att skatta smärta.  I vissa situationer kan patienten ha svårt 

att ta till sig en numerisk skattningsskala varvid sjuksköterskor får gå in och stötta 

med utvecklande verbala frågor. Detta är i linje med Orems omvårdnadsteori som 

innebär att sjuksköterskan tar tillvara patientens egenvårdsresurser och identifiera 

och kompensera patientens egenvårdsbrist (Kirkevold, 1994). Litteraturstudiens 

resultat visar att sjuksköterskor säger att de litar till patienters verbala skattning 

(Kim et al. 2005: Klopper et al. 2005; Harper et al. 2007; Richards & Hubbert, 

2007). Trots detta fortsätter sjuksköterskor sin skattning genom observation av 

patientens beteende. Det verbala svaret kan ses som enkelt att tolka för 

sjuksköterskor, samtidigt inverkar sjuksköterskors attityder vid denna tolkning. 

Detta kan leda till att smärtskattning blir subjektiv och ett resultat av 

sjuksköterskors egna attityder. 

 

Litteraturstudiens resultat visar att sjuksköterskor ofta använder sig utav sin 

erfarenhet av liknande situationer när de skattar patienters smärta (Klopper et. al., 

2005; Kim et. al., 2005; Sloman et. al., 2004). Enligt Sjöström, Dahlgren och 

Haljamäe (1999) fattas fortfarande kunskap om vilka strategier som används vid 

smärtskattning samt hur pålitliga dessa strategier är. Att patienter ofta lider av 

smärta och inadekvat smärtbehandling är en indikator som visar att det finns 

kunskapsbrister hos sjuksköterskor (a.a.). Mac Lellan (2003) skriver att 

sjuksköterskor måste ha kunskap om smärtbehandling, förmåga att utbilda 

patienten, samt tillhandahålla ett instrument för att beskriva smärta. Rawal 

(1999b) menar att sjuksköterskor har ett stort ansvar för patienters postoperativa 

smärtbehandling och att kontinuerlig utbildning och uppdatering inom 

smärtbehandling behövs. Eide och Eide (2007) menar att specifik yrkeskunskap är 

viktigt både för att kunna analysera situationen, förmedla sin förståelse till den 

andra parten och genomföra nödvändiga åtgärder. Sjöström, Jakobsson och 
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Haljamäe (2000) menar att det krävs en hög nivå av klinisk kompetens hos 

sjuksköterskor för att kunna hantera och förstå olika moment inom postoperativ 

smärtbehandling. Författarna till innevarande studie menar att sjuksköterskors 

erfarenhet kan vara ett hinder för en adekvat smärtskattning. Kan det vara så att 

erfarna sjuksköterskor litar mer på sin erfarenhet vid skattning av patientens 

smärta, än på den aktuella patienten, och riskerar att missa helheten? Eller gör 

sjuksköterskors erfarenheter att de är mer ödmjuka? Professionell handledning 

kan vara positivt för sjuksköterskors yrkesroll. Det kan vara utvecklande att ta upp 

patientfall som har varit en utmaning för personalen att hantera. Professionell 

handledning ger handlingsberedskap för liknande situationer i framtiden. 

Författarna till innevarande studie menar att ett ämne kräver kunskaper för att öka 

intresset och engagemanget för ämnet. Kontinuerlig utbildning för sjuksköterskor, 

inom ämnet smärtbehandling, är viktigt då ämnet och metoderna ständigt 

utvecklas. Sjuksköterskor förväntas utbilda och informera patienter och för att 

sjuksköterskor skall känna sig trygga och förtrogna med detta krävs hög 

kompetens hos sjuksköterskor. Medicinska kvalitetsrådet (2001) förespråkar att 

patienter ska ges utförlig preoperativ information om smärta och smärtbehandling 

som även ska inkludera information om smärtskattningsverktyg och högsta tillåtna 

smärtvärde.  

 

Författarna till innevarande studie menar att sjuksköterskors personliga attityder 

också har betydelse för smärtskattningen. Rutinmässig skattning av patienters 

postoperativa smärta sågs sällan i granskade studier och verkar vara en lågt 

prioriterad arbetsuppgift bland sjuksköterskor (Brown & McCormack, 2005; 

Bucknall et al. 2006). Boström (2003) menar att en av hörnstenarna i 

smärtbehandling är den faktiska smärtanalysen och skattningen av smärtan (a.a.).  

Sjuksköterskor i Manias et al. (2002) samt Bucknall et al. (2006) studier lade 

fokus på den kirurgiska smärtan. Smärta av annat ursprung uppmärksammades 

inte på samma sätt och fick lägre prioritet för behandling (a.a.). I Manias et al. 

(2005) studie visar det sig att sjuksköterskor prioriterade patienters välbefinnande 

lågt, medan interaktion med kollegor samt att svara i telefon prioriterades högre 

(a.a.). Författarna till innevarande studie menar att sjuksköterskans attityder är av 

stor vikt för hur hon prioriterar sitt arbete. Smärtskattning är inte prioriterat av alla 
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sjuksköterskor idag. Trots att det är känt att obehandlad postoperativ smärta ökar 

risken för postoperativa komplikationer. Rawal (2007) menar att otillräcklig 

smärtlindring ökar risken för negativa konsekvenser som svårighet att återgå till 

yrkes- och vardagsliv samt ökad risk för utveckling av kronisk smärta. I Warrén 

Stomberg, Wickström, Joelsson, Sjöström och Haljamäe (2003) studie visade det 

sig att tränings och utbildningsprogram för sjuksköterskor gav positiv inverkan på 

sjuksköterskornas attityder och bidrog till att följsamhet till de kliniska 

rekommendationerna kring smärtbehandling ökade (a.a.).  

 

Resultatet präglas av sjuksköterskors attityder. Många sjuksköterskor påverkas av 

miljön de arbetar i. Därför kan det vara viktigt att arbeta utifrån en teoretisk 

referensram, som kan hjälpa sjuksköterskor att prioritera patienten och inte allt 

kringarbete. Sjuksköterskor måste bli duktigare på att lämna över uppgifter som 

inte är viktiga för stunden och ta sig mer tid för det patientnära arbetet. 

 

Slutsats 

Sjuksköterskors attityder inverkar på förmågan till kommunikation både verbalt 

och icke-verbalt. Sjuksköterskors attityder är av betydelse för skattningen av 

patienters postoperativa smärta. Utbildning har visat sig ha en positiv inverkan på 

sjuksköterskors attityder till smärtskattning och smärtskattningsverktyg.  

Det hade varit möjligt att göra en observationsstudie med syfte att undersöka 

sjuksköterskors skattning av patienters postoperativa smärta, för att få kunskap om 

nutidsläget. Detta hade krävt andra resurser än de författarna till innevarande 

studie haft. Bland annat hade ett godkännande från etisk kommitté krävts. Detta 

skulle kunna vara ett projekt för framtiden. 
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evaluation 183 12 Rewiewartiklar, tyska 

artiklar, motsvarar 

inte syftet 

0 

En dubblett 

Cochrane Library 

071005 

nursing and 

postoperative pain 

and assessment 

 11  Barn, årtal 0 

 

Pubmed 

071005 

 

nursing and 

postoperative pain 

 

assessment 

 

 

1353 

 

 

                  464 

2002-2007 149 

Adults         75 

Motsvarar inte syftet 

 

 

3 

4 dubbletter 

Elin @ skane 

071217 

 

pain assessment and 

nursing 

postoperative pain 164 29 Motsvarar  inte syftet, 

Jämförelse mellan 

olika skattningsskalor.  

0 

5 dubbletter 
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Artikelöversikt     

FÖRFATTARE 

LAND 

ÅR 

TITEL SYFTE  DATA- 

INSAMLINGS-

METOD 

GENOMFÖRANDE  

ANALYS 

RESULTAT 

 

 

 

KVALITET 

 

Brown, D. och 

McCormack, B. 

Australien 

2006 

 

 

 

 

 

Determining factors 

that have an impact 

upon effective 

evidence-based pain 

management with 

older people, 

following colorectal 

surgery: an 

ethnographic study 

Att undersöka smärt- 

behandlingsmetoder 

hos äldre personer 

inneliggande på en 

tarmavdelning på ett 

akutsjukhus. 

 

39 sjuksköterskor och 

46 patienter på avd 

observerades under 

62 timmar.  

Patienter intervjuades 

pre- och postopera- 

tivt. Frågeformulär 

för sjuksköterskor. 

 

Djup etnografisk 

studie. Kvalitativ 

medtod. 

För att kunna ge en 

fullgod smärt-

behandling även till 

äldre är det viktigt att 

dokumentation och 

kommunikation 

fungerar.  

 

 

Hög kvalitet 

Bucknall, T., Manias, 

E. och Botti, M. 

Australien 

2006 

Nurses´ Reassessment 

of Postoperative Pain 

After analgesic 

Administration 

Identifiera när och 

hur sjuksköterskor 

utvärderar patienters 

smärta efter att de fått 

analgetika 

postoperativt.  

 

52 sjuksköterskor 

observerades under 

sitt arbetspass då de 

gav postoperativ vård. 

Observationerna 

spelades in på band. 

Observations 

tillfällena var 74 

stycken  inom en 2 

timmars  period. 

Kvalitativ studie. 

Trots att fokus på 

standardiserad smärt 

behandling fanns en 

påfallande brist på 

utvärdering efter att 

ssk gett analgetika.  

 

Hög kvalitet 

Dihle, A., Bjölseth, 

G. och Helseth, S. 

Norge 

2005 

The gap between 

saying and doing in 

postoperative pain 

management 

Att förstå hur 

sjuksköterskor bidrar 

till postoperativ 

smärtbehandling i 

kirurgisk miljö. Samt 

att identifiera hinder 

för att uppnå optimal 

postoperativ smärt 

lindring.. 

Deskriptiv design. 

Observationer och 

djupintervjuer med 

nio sjuksköterskor på 

tre kirurgavdelningar 

på två sjukhus. 

 

 

 

 

Analysen följde 

Kvales riktlinjer för 

kvalitativ forskning. 

Resultatet presenteras  

under fyra rubriker 

1 preoperativ infor-

mation om smärta. 

2 postoperativ smärt-

skattning. 3 post-

operativ smärt-

behandling. 4 utvärd-

ering av postoperativ 

smärta. 

Hög kvalitet 



 

  

 

FÖRFATTARE 

LAND 

ÅR 

TITEL SYFTE  DATA- 

INSAMLINGS-

METOD 

GENOMFÖRANDE  

ANALYS 

RESULTAT 

 

 

 

KVALITET 

 

Harper, P., Ersser, S. 

och Gobbi, M. 

England 

2007 

 

 

 

 

 

 

How military nurses 

rationalize their 

postoperative pain 

assessment decisions 

 

 

 

 

 

 

Syftet med studien 

var att undersöka hur 

militärsjuksköterskor 

rationaliserar sina 

postoperativa 

smärtskattningsbeslut, 

särskilt när deras 

smärtskattning skiljer 

sig från patientens. 

 

Urvalet bestod av 29 

sjuksköterskor som 

intervjuades för att 

identifiera deras 

antaganden och 

attityder som härrör 

från deras kulturella 

bakgrund.. 

 

En etnografisk studie 

från 2003.  

Dataanalysen skedde 

genom induktivt 

resonemang med 

hjälp av ett 

analysinstrument. 

Kvalitativ studie. 

Resultatet presenteras 

i kategorier 

1 fråga patienter 

2 intuition vid 

bedömning 

3 tidigare kirurgisk 

erfarenhet 

4 icke-verbalt 

uppförande och 

klinisk observation. 

Medelhög kvalitet 

Kim, S.H., Schwartz-

Barcott, D., Tracy, 

S.M., Fortin, J.D. och  

Sjöström, B. 

Storbritanien 

2005 

 

 

 

Strategies of Pain 

Assessment Used by 

Nurses on Surgical 

Units 

Att identifiera de 

kriterier 

sjuksköterskor 

använder för att skatta 

postoperativ smärta 

samt vilka slutsatser 

de drog från sina 

tidigare erfarenheter. 

En serie 

semistrukturerade 

intervjuer gjordes 

med tio sjuk-

sköterskor medan de 

skattade smärtan hos 

30 patienter som 

genomgått operation. 

Data analyserades 

enligt Dahlgren och 

Fallberg´s 

fenomenologiska 

infallsvinkel därefter 

gjordes en jämförelse 

med en annan studie 

gjord av Sjöström 

(1995). Kvalitativ 

studie. 

Sjuksköterskorna 

använde tre kriterier 

för skattning av 

smärtan 

1 Hur patienten såg ut 

2 Vad patienter sade 

3 Erfarenhet av 

liknande situationer. 

Slutsatserna de drog 

av sina erfarenheter 

blev fyra teman: 

1 Typ av patient 

2 Lyssna på patienten 

3 Vad man skall titta 

på  

4 Vad man gör för 

patienten 

Hög kvalitet 



 

  

 

FÖRFATTARE 

LAND 

ÅR 

TITEL SYFTE  DATA- 

INSAMLINGS-

METOD 

GENOMFÖRANDE  

ANALYS 

RESULTAT 

 

 

 

KVALITET 

 

Klopper, H., 

Andersson, H., 

Minkkinen, 

M.,Ohlsson, C. och 

Sjöström, B. 

Sydafrika 

2005 

 

Strategies in assessing 

post operative pain – 

A South African 

study 

Att beskriva strategier 

som användes vid 

postoperativ smärt 

skattning hos en 

grupp sjuksköterskor i 

Sydafrika. 

12 sjuksköterskor 

skattade postoperativ 

smärta hos 36 

patienter. 

Skattningarna 

jämfördes sedan med 

patientens egen 

skattning. Det gjordes 

även detaljerade 

intervjuer med 

sjuksköterskorna. 

Genomförs som en 

blandad kvalitativ och 

kvamtitativ studie, på 

ett 950 bäddars 

akademiskt sjukhus i 

Afrika. 

Av studien framgick 

det att sjuksköterskor 

använde fyra olika 

kriterier för att avgöra 

hur mkt smärta en 

patient har.  

1 Hur ser patienten ut.  

2Vad säger patienten.  

3 Sättet patienten 

pratar på.  

4 Erfarenheter ifrån 

liknande situationer  

Hög kvalitet 

Layman Young, J., 

Horton, F.M. och 

Davidhizar, R. 

USA 

2005 

 

Nursing attitudes and 

beliefs in pain 

assessment and 

management 

 

Att fastställa sjuk-

sköterskors attityd till 

smärtskattnings verk-

tyg, samt mellan 

förhållandet mellan 

utbildning och 

erfarenhet i ämnet. 

52 utvalda 

sjuksköterskor på en 

akut avdelning fick 

svara på frågorna.  

 

Ett öppet fråge-

formulär utvecklades 

för studien, enligt 

Fishbein och Ajzen 

förväntade värderings 

modell. Svaren 

värderades sedan 

utifrån deras attityd 

och övertygelse. 

Data insamlades 

2003. Kvalitativ 

metod. 

Utbildningsnivån och 

erfarenhet hos varje 

sjuksköterska beakta-

des då användandet 

av smärtskattnings-

verktyg jämfördes. 

Fishbein och Ajzens 

formel användes för 

att räkna poängen, 

denna varierade 

mellan -6 till 28 och 

medelpoängen låg på 

8,3 poäng. 

 

Medelhög kvalitet 

 



 

  

 

FÖRFATTARE 

LAND 

ÅR 

TITEL SYFTE  DATA- 

INSAMLINGS-

METOD 

GENOMFÖRANDE  

ANALYS 

RESULTAT 

 

 

 

KVALITET 

 

Manias, E., Botti, M. 

och Bucknall, T. 

Australien 

2002 

 

Observation of pain 

assessment and 

management – the 

complexities of 

clinical practice 

Strävan att utreda 

sjuksköterskans och 

patientens samspel 

vid smärtskattning 

och skötsel för 

postopererade 

patienter i klinisk 

praktik.  

 

Observations studie 

av 12 sjuksköterskor,  

på ett utbildnings 

sjukhus i Melbourne 

Australien. 

Tolv tillfällen för 

fältstudier fördelat på 

sex olika tidpunkter 

som identifierats som 

tider för aktivitets- 

relaterad smärta. 

Ändring av arbetsskift 

och mobilisering 

ingick också. Varje 

observation varade i 

två timmar. Kvalitativ 

metod. 

Fyra stora grund- 

orsaker kunde 

identifieras som 

barriär för effektiv 

smärtbehandling. Så 

som sjuksköterskans 

sätt att avbryta vid 

smärta relaterad till 

aktivitet, sjuksköters-

kans förmåga att 

uppmärksamma 

smärta, sjuksköter-

skors tolkning av 

smärta är olika, en del 

sjuksköterskors 

tolkning av smärta 

kan krocka med andra 

sjuksköterskors, 

läkares och patienters 

uppfattning 

Medelhög kvalitet 

 



 

  

 

FÖRFATTARE 

LAND 

ÅR 

TITEL SYFTE  DATA- 

INSAMLINGS-

METOD 

GENOMFÖRANDE  

ANALYS 

RESULTAT 

 

 

 

KVALITET 

 

Manias, E., Bucknall, 

T och Botti, M. 

Australien 

2004 

 

Assessment of Patient 

Pain in the 

Postoperative Context 

Syftet med studien 

var att fastställa hur 

sjuksköterskor skattar  

patienters smärta vid 

smärtsamma 

aktiviteter i   

postoperativ miljö. 

 

66 sjuksköterskor 

som tjänstgjorde på 

två kirurgiska 

avdelningar på ett 

sjukhus i Melbourne 

erbjöds att delta i 

studien. 

Observationer och 

intervjuer gjordes. 

Patientkriterierna var 

patienter över 18 år 

som genomgått 

kirurgi som medfört 

ett snitt i huden. 

Patienterna 

tillfrågades också om 

deltagande i studien. 

 

 74 två timmars 

observationer gjordes, 

Efter observationen 

ställde observatören 

frågor till 

sjuksköterskan, detta 

spelades in på band 

och analyserades 

sedan. Kvalitativ 

metod. 

 

Fem teman 

identifierades genom 

data analys, dessa var: 

enkla frågor, 

användande av 

smärtskala, komplex 

bedömning, avsaknad 

av smärtskattning 

samt fysisk 

undersökning. 

 

Hög kvalitet 

Richards,J.och 

Hubbert, A. O. 

Nevada 

2007 

 

 

 

Experiences of Expert 

Nurses in Caring for 

Patients with 

Postoperative Pain 

Syftet med studien 

var att få kunskap om 

hur expert 

sjuksköterskor 

skattar, hanterar och 

tar hand om patienter 

med postoperativ 

smärta 

Kvalitativ studie med 

fenomenologisk 

metod. Tre 

sjuksköterskor 

anmälde sig frivilligt 

till att delta i studien.  

De tre 

sjuksköterskorna 

intervjuades under en 

timme vid två olika 

tillfällen. 

Fyra teman urskildes 

1 att se hela personen 

2 omvårdnadskonsten 

3 att acceptera vad 

patienten säger 

4 hängivenhet till 

kirurgisk omvårdnad 

Medelhög kvalitet 



 

  

 

FÖRFATTARE 

LAND 

ÅR 

TITEL SYFTE  DATA- 

INSAMLINGS-

METOD 

GENOMFÖRANDE  

ANALYS 

RESULTAT 

 

 

 

KVALITET 

 

Sloman, R., Rosen, 

G.,Rom, M. och Shir, 

Y. 

Israel 

2004 

Nurses´ assessment of 

pain in surgical 

patients 

Syftet med studien 

var att jämföra 

sjuksköterskors 

skattning av 

patienters smärta med 

patienters egen 

skattning av sin 

smärta samt 

undersöka om 

skattningen påverkas 

av kulturella eller 

etniska skillnader. 

Urvalet bestod av 95 

patienter och 95 

sjuksköterskor på 

kirurgavdelningar för 

vuxna patienter på 

fyra olika sjukhus i 

Jerusalem. Deltagarna 

fick svara på tre 

frågeformulär om 

smärta, skatta smärta 

och lidande med hjälp 

av VAS skala samt 

svara på 

demografiska och 

kulturella data. 

 

Kvantitativ studie. 

Data samlades in 

2003-2004. 

Analysen skedde med 

hjälp av ett 

dataprogram. 

Resultatet visar att 

sjuksköterskor 

statistisk signifikant 

underskattar 

patienters smärta 

jämfört med 

patienters egen 

skattning. Däremot 

syns ingen signifikant 

skillnad när man tittar 

på tillfredsställe med 

behandling. 

Medelhög  kvalitet 

 


