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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Smärta är en subjektiv upplevelse och ett vanligt förekommande symtom i palliativ vård. 

Distriktssköterskan har en betydelsefull roll i denna vård att utföra adekvata smärtskattningar med 

validerade instrument för att främja för en god vård. Genom att beskriva distriktssköterskors 

erfarenheter av smärtskattningsinstrument kan betydelsen av att använda dessa uppmärksammas och 

eventuella förbättringsbehov kan identifieras. 

 

Syfte: Hur beskriver distriktssköterskor sina erfarenheter av att använda smärtskattningsinstrument 

generellt i palliativ vård.  

 

Metod: En kvalitativ intervjustudie och semistrukturerade frågor med induktiv ansats har genomförts. 

I studien inkluderades femton intervjuer med sjuksköterskor och distriktssköterskor. Bearbetning av 

intervjuerna utfördes med kvalitativ innehållsanalys.  

 

Resultat: Distriktssköterskorna använde sig av olika smärtskattningsinstrument beroende på situation 

och patient. I de fall då inte patienten kunde kommunicera bedömde distriktssköterskan oftast smärtan 

med sin kliniska blick i kombination med validerat smärtskattningsinstrument. Samtalet mellan 

distriktssköterska och patient hade stor betydelse för en adekvat smärtskattning. Välkända rutiner 

saknades på några arbetsplatser och detta skapade ostruktur i smärtskattningssituationer.  

 

Slutsats: I studien poängterar de flesta distriktssköterskorna att den optimala smärtskattnings 

bedömningen utförs med hjälp av smärtskattningsinstrument och erfaren klinisk blick tillsammans med 

fastlagda rutiner. För att uppnå detta måste smärtskattningsinstrument implementeras i det vardagliga 

arbetet. 

 

Nyckelord: Hemsjukvård, palliativ vård, smärta, smärtbedömning, smärtskattningsinstrument 

 

 



 

Summary 

 

District nurses experience of using pain assessment tools in general in palliative care. 

 

Background: Pain is a subjective experience and a common symptom in palliative care. The district 

nurse has an important role in this care to perform adequate pain estimates with validated instruments 

to promote good health care. By describing district nurses' experiences of pain assessment instruments, 

the importance of using these can be recognized and any need for improvement can be identified. 

 

Aim: How do district nurses describe their experience of using pain assessment tools in general in 

palliative care. 

 

Method: A qualitative interview study and semi-structured questions with an inductive approach were 

conducted. The study included fifteen interviews with district nurses. The interviews were processed 

using qualitative content analysis. 

 

Results: District nurses used different pain assessment tools depending on the situation and the 

patient. In cases where the patient was unable to communicate, the district nurse usually assessed the 

pain with her clinical gaze in combination with a validated pain assessment instrument. The 

conversation between the district nurse and the patient was of great importance for an adequate pain 

assessment. Well known routines were lacking in some workplaces which created unstructured pain 

assessment situations.  

 

Conclusion: In the study, most district nurses point out that the optimal pain assessment is performed 

using pain estimation instruments and experienced clinical gaze along with established routines. To 

achieve this, pain assessment tools must be implemented in everyday work. 

 

Keywords: Home health care, pain, pain assessment, pain assessment instruments, palliative care   
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Inledning 

Smärta är ett av de mest vanligt förekommande symtom hos patienter i palliativ vård. Obehandlad 

smärta skapar fysiskt och psykiskt lidande. Att mäta smärtans intensitet och undersöka smärtans 

förekomst är viktigt för att kunna utvärdera effekt av smärtlindrande åtgärder (Gibbins, Bhaita, Forbes 

& Reid, 2014). Enligt Socialstyrelsens riktlinjer angående smärtlindring bör all personal inom 

sjukvården regelbundet bedöma patienternas smärta med stöd av validerade skattningsinstrument 

(Socialstyrelsen, 2013). Data från palliativregistret visar att smärta skattades på 49,7% av patienterna 

under deras sista vecka i livet (Svenska palliativregistret, 2019). 

Distriktssköterskans arbete i palliativ vård ska grundas på ett holistiskt synsätt och förmåga att kunna 

se hela människan och hans/hennes individuella behov. För att nå bästa möjliga resultat ska 

distriktssköterskan arbeta utifrån ett personcentrerat förhållningssätt med patient och närstående, 

vilket innebär att kunna bedöma aktuella vårdbehov och utifrån det planera omvårdnad och adekvat 

behandling tillsammans med patient och närstående. Distriktssköterskan ska även ha kunskap och 

förmåga att kunna vårda en patient i hemmet i livets slutskede och bedöma övergångar mellan t.ex. 

sjukdomsbehandlande vård till palliativ vård (Swenurse, 2019). Det är därför viktigt att sjuksköterskan 

kan använda smärtskattningsinstrument på ett adekvat sätt för att kunna ge en personcentrerad 

omvårdnad (Benkel et.al, 2016). 

 

Bakgrund 

Palliativ vård  

Världshälsoorganisationen (WHO) har definierat palliativ vård vid två tillfällen. Första tillfället var 1990 
och andra tillfället 2002, definitionen lyder idag “Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som syftar 
till att förbättra livskvaliteten för patienter och familjer som drabbas av problem som kan uppstå vid 
livshotande sjukdom. Palliativ vård förebygger och lindrar lidande genom tidig upptäckt, noggrann 
analys och behandling av smärta och andra fysiska, psykosociala och existentiella problem” (WHO, 
2002). Palliativ vård bygger på en helhetssyn av människan, ska främja för ett liv med värdighet och 
välbefinnande livet ut oavsett ålder och diagnos. Syftet med palliativ vård är att lindra och förebygga 
lidande och att tidigt upptäcka, noggrant bedöma och behandla hela patienten i ett multiprofessionellt 
team (Socialstyrelsen, 2013). Palliativ vård utgår från fyra hörnstenar. De är: symtomlindring, 
samarbete, kommunikation och relation samt stöd till närstående. Symtomlindring handlar om att 
identifiera symtom och behandla. Samarbete med både patienten och närstående men också med det 
multiprofessionella teamet. Kommunikation och relation handlar om att ha en god kommunikation i 
teamet, med patienten och närstående. Det är också viktigt med en god relation med patienten och 
närstående. Stöd till närstående både under sjukdomstiden men också efter att patienten 
avlidit (Axelsson, 2016; Strang & Beck-Friis, 2016). Palliativ vård delas in i två faser. Ibland nämns även 
en tredje fas, den terminala fasen som då är den sista fasen i livet, de allra sista dagarna (Regionala 
cancercentrum i samarbete, 2016). Den tidiga fasen som kan vara lång, upp mot flera år. I denna fas 
sätts livsuppehållande åtgärder och behandlingar in. Den sena avslutande fasen är oftast kort och här 
handlar det om att se till patientens välbefinnande och livskvalitet. Det är sällan behandlingar sätts in 
utan det är symtomlindring som gäller. Det är denna fas som även kallas “livets slutskede” och här är 
döden oundviklig. Många patienter önskar avsluta sina liv i det egna hemmet (Kirkevold, Brodtkorb & 
Hylen, 2013).  

 

Hemsjukvård 

Socialstyrelsen (2017, s.9) definierar hemsjukvård så här: “hälso- och sjukvård när den ges i personens 

bostad eller motsvarande och där ansvaret för de medicinska åtgärderna är sammanhängande över 

tiden”. Vården sker dygnets alla timmar och med tröskelprincipen identifieras de personer som har rätt 

till hemsjukvård. Enligt tröskelprincipen har den person rätt till hemsjukvård om den inte klarar att ta 
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sig till vårdinrättning på ett säkert sätt med transporthjälpmedel. Hemsjukvård kan bedrivas i såväl 

personens egna hem, som i särskilt boende. Särskilt boende innebär ett boende med helinackordering 

oavsett diagnoser, samt är individanpassat efter personens behov (SOSFS 2001:453). En person som 

blir inskriven i hemsjukvård kallas patient och fortsättningsvis kommer därför den benämningen 

användas i detta examensarbete (Regionstyrelsen, 2018). Hemsjukvården omfattar att främja hälsa, 

förebygga ohälsa, lindra lidande samt bidra till en fridfull död. Åtgärder och insatser ska ha föregåtts av 

vårdplanering som utförs av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (Regionstyrelsen, 2018). 

 

Distriktssköterskans omvårdnadsarbete i den palliativa hemsjukvården  

Distriktssköterskan arbetar i grunden utifrån Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30), dessutom finns 

det författningar, styrdokument och vårdprogram som också styr hur distriktssköterskan arbetar 

(Socialstyrelsen, 2013; Regionala cancercentrum i samverkan, 2016). Kärnkompetenserna som styr 

distriktssköterskans omvårdnadsområde är: personcentrerad vård, teamsamverkan, evidensbaserad 

vård, kvalitetsutveckling, säker vård och informatik. Distriktssköterskans arbete ska baseras på 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (Svensk sjuksköterskeförening, 2019). Distriktsköterskor i 

hemsjukvården har ansvar för avancerade bedömningar och omvårdnadsbeslut i samband med 

palliativvård och detta kräver en stor kompetens (Benkel, Molander och Wijk, 2016). Det finns allmänna 

riktlinjer för vårdpersonal gällande smärtskattning och smärtlindring, men det finns brister i 

användandet av riktlinjerna vilket kan leda till ett onödigt lidande för patienten (Sandh och Boström, 

2012). De patienter som är kognitivt nedsatta löper större risk att smärtskattas lägre än de som är 

kognitivt intakta och här har distriktssköterskan en viktig roll för att kunna bedöma och lindra smärtan 

(Denny & Guido, 2012). 

 

Smärta och smärtskattning 

Smärta är ett vanligt förekommande symtom hos patienter i palliativ vård och i livets slutskede. 

Läkemedelsverket (2010) uppskattar att så många som 50–100% av alla patienter med cancerdiagnos 

upplever smärta, även andra patientgrupper utan cancerdiagnos där det är upp mot 50% som upplever 

smärta. International Association for the study of pain (IASP, 2018) definierar smärta som ”en obehaglig 

sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan 

skada”. Smärta är extremt komplext och kan aktiveras av olika stimuli som kan vara fysiologiska, 

biologiska eller psykologiska (Claire, 2019).  Det är viktigt att distriktssköterskan gör en skattning av 

patientens smärtintensitet i ett tidigt skede för att kunna ge adekvat smärtlindring innan smärtan 

påverkar patientens livskvalitet negativt (Hughes 2012). Om smärtan är korrekt bedömd och 

behandlad  kan det leda till ökad livskvalitet för patienten (Brorson et al. 2014). En god smärtlindring 

ska baseras på en smärtskattning av patientens symtom. För en adekvat smärtlindringen måste 

patientens subjektiva upplevelse av den egna smärtan respekteras. En vanlig orsak till underbehandling 

av smärta är att vårdpersonal tolkar smärta olika. Det finns risk att patienter skattar sin smärta högre 

än vad distriktssköterskorna gör. Vid en genomförd smärtskattning kan risken för att distriktssköterskor 

underskattar patienters smärta minska. En smärtskattning är även till god hjälp för att kunna 

individualisera smärtbehandlingen och skapa förutsättningar för en god smärtlindring. Att systematiskt 

och regelbundet skatta smärta hos en patient med hjälp av ett smärtskattningsinstrument, samt att 

dokumentera fynden säkerställer en kvalitativ smärtbehandling av patientens smärta (Regionala 

cancercentrum i samverkan, 2016).  

 

Smärtskattningsinstrument 

Socialstyrelsen har tagit fram nationella riktlinjer för bland annat Palliativ vård i livets slutskede, med 

målinriktning på bland annat smärtskattning. Det finns många olika smärtskattningsinstrument att 

välja mellan, både verbala och observationsinstrument. Enligt Socialstyrelsen (2013) är det viktigt är att 

välja ett instrument som är validerat (Bilaga 1).  
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Kliniska blicken  

Det framkommer i kompetensbeskrivning för distriktssköterskor att de ska kunna observera 

förändringar i patientens hälsa, lyssna på patienten och kunna utföra lättare undersökningar med mera 

(Swenurse, 2019). Det krävs dels att distriktssköterskan har kunskap om människokroppen och dess 

funktion men också att med blicken, känseln, lukten och hörseln kunna göra viktiga iakttagelser. Det är 

detta som kallas för klinisk blick. Florence Nightingale beskrev detta fenomen redan på 1800 talet, hur 

viktig distriktssköterskans observationsförmåga var för att kunna vårda de sjuka och skadade 

(Nightingale, 1980). Brorson et al (2012) beskriver att distriktssköterskor med lång yrkeserfarenhet 

kunde se och tolka den enskilda patientens smärtuttryck, de använde sin kliniska blick. 

Distriktssköterskorna i studien uppger att det är svårt att bedöma smärta hos patienter som har svårt 

att kommunicera eftersom de inte kan samtala om sin upplevelse av smärtan. Patienterna uttrycker sin 

smärta genom att ropa, annorlunda ansiktsuttryck, motoriska rörelser, aggressivitet och svårigheter att 

komma till ro. Elovsson och Boström (2011) beskriver att det är enklare att göra en smärtskattning om 

patienten kan kommunicera och svårare att bedöma smärta om patientens kognitiva förmåga är nedsatt. 

 

Samspelet mellan sjuksköterskan och patienten med smärta 

Joyce Travelbee arbetade under 1960-talet med att ta fram en omvårdnadsteori med fokus på 

interaktion mellan sjuksköterska och patient. Hon betonar att samspel mellan patient och sjuksköterska 

är en viktig utgångspunkt för vårdrelation där kommunikation är en förutsättning för skapandet av en 

god vård. Travelbees teori delas in i olika faser.  I den första fasen bör en kontakt etableras  mellan 

sjuksköterskan och patienten för att de ska lära känna varandra. I den andra fasen identifieras det 

individuella vårdbehovet genom en öppen kommunikation. Empati är den tredje fasen som utvecklas 

genom en ömsesidig förståelse. Travelbee definierar begreppet “empati” som en förmåga att sätta sig in 

i den andres upplevelse. Dessa grundläggande faser skapar mellanmänskliga relationer. Relationen 

möjliggör för både patienten och sjuksköterskan att se varandra som unika individer och det leder i sin 

tur till ökad förståelse och empati mellan dem. Genom förståelse och empati ökar sjuksköterskans 

omtanke och engagemang för patienten. Det ökar även förståelse för patientens beteende och 

upplevelser av till exempel sorg och lidande (Travelbee, 1971). Travelbee anser att lidande, sjukdom och 

smärta är något som alla människor kommer att uppleva någon gång under livets gång. Lidandet är 

subjektivt och sjuksköterskan bör alltid göra en individuell bedömning (Travelbee, 1971). 

Självbestämmande är den viktigaste etiska principen för vård i livet slutskede. Det finns även andra 

viktiga principer för etik såsom integritet, respekt, värdighet, empati och anonymitet (Fridegren & 

Lyckander, 2013). 
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Problematisering 

Palliativ vård ges under patientens sista tid i livet med inriktning mot livskvalitet och lindra lidande. Ett 

av de vanligaste symptomen i palliativ vård är smärta som kan orsaka onödigt lidande för patienten om 

den inte uppmärksammas och behandlas. Statistik från svenska palliativregistret visar att 

smärtskattning med smärtskattningsinstrument inte alltid görs. Att patientens smärta i palliativ vård 

inte bedöms och följs upp ökar risken för obehandlad smärta. Studier visar att patienter i palliativ vård 

ofta skattar sin smärta högre än sjuksköterskan. Om sjuksköterskor använder 

smärtskattningsinstrument minskar risken för felbedömningar och patienten får en mer adekvat 

smärtbehandling. Sjuksköterskorna som arbetar i den kommunala hemsjukvården har en nyckelroll i 

arbetet med smärtskattning av patienter i palliativ vård. Sjuksköterskorna har tillgång till 

smärtskattningsinstrument, ofta saknas rutiner för hur de ska användas i det dagliga arbetet. Därför 

önskar författarna få fördjupade kunskaper om hur sjuksköterskan beskriver sina erfarenheter av att 

använda smärtskattningsinstrument i palliativ vård.  

 

Syfte 

Syftet med examinationsarbetet var att beskriva  distriktssköterskor erfarenheter av att använda 

smärtskattningsinstrument generellt i palliativ vård.  

 

Material och metod 

Design 

Examensarbetet har utförts som en kvalitativ semistrukturerad intervjustudie med en induktiv ansats. 

Enligt Polit och Beck (2016) är en induktiv ansats ett passande tillvägagångssätt när personers 

erfarenheter ska studeras. En semistrukturerad intervju med öppna frågor ger informanten en möjlighet 

att prata öppet om sina erfarenheter (Polit och Beck, 2016).  

 

Urval och datainsamling 

Då syftet med studien var att beskriva  distriktssköterskor erfarenheter av att använda 

smärtskattningsinstrument generellt i palliativ vård, var det viktigt att inkludera deltagare med sådan 

erfarenhet (Polit & Beck, 2016).  Inklusionskriterierna som användes var att deltagarna skulle ha minst 

ett års arbetslivserfarenhet inom kommunal hemsjukvård med palliativa patienter oavsett fas samt vara 

legitimerade sjuksköterskor eller sjuksköterskor med specialistutbildning (Bilaga 2). Deltagarnas 

arbetslivserfarenhet var mellan 1-27 år. Femton intervjuer inkluderades för att få ett hanterbart urval 

och för att det var en stram tidsram. Deltagarna kommer i fortsättningen av denna studie benämns som 

sjuksköterska/sjuksköterskor. Studiens urval utgick ifrån ett bekvämlighetsurval. Denna process utgår 

från att informerade individer väljs ut utifrån de deltagare som visade intresse för att delta i studien och 

ingick i inklusionskriterierna (Polit & Beck, 2016). 

Studien planerades att genomföras i tre kommuner i södra Sverige, varför mail skickades till 

verksamhetschefer för kommunal hemsjukvård (Bilaga 3). Verksamhetscheferna skickade mail med 

information om intervjustudien till enhetschefer, som i sin tur informerade sjuksköterskorna (Bilaga 4). 

Detta resulterade i att fem sjuksköterskor visade sitt intresse för deltagande i studien. Ett 

påminnelsemail gick ut till cheferna för sjuksköterskorna, var på en enhetschef tackade nej till 

deltagande i studien. Via en tredje påminnelse togs muntlig kontakt med arbetsplatserna som inte 

återkopplat för att efterfråga deltagande i studien. Vid detta tillfälle gavs muntlig information om 

studien och studiens syfte och där väcktes ett större intresse för deltagande. Det framkom att många 

inte fått någon information om studien och var ovetande om förfrågan om deltagande. Efter detta visade 

tio sjuksköterskor sitt intresse, genom att maila sitt deltagande till författarna. När de femton 
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sjuksköterskorna gett godkännande till deltagande skickades informationsbrevet till dem via mail och 

samma information gavs igen muntligt vid intervjutillfället (Bilaga 4). Informationsbrevet innehöll 

tydlig information om studiens syfte, bakgrund och metod. Informationsbrevet beskrev hur 

datamaterial hanteras, som till exempel konfidentialitet, att deltagandet var frivilligt och när som helst 

kunde avbrytas. Enligt Kjellström (2017) beskriver att det är viktigt att få ett samtycke av deltagarna i 

studien, för att garantera att de vill delta i studien samt är medvetna om det är frivilligt att vara med. 

Skriftligt samtycke för deltagande gavs vid intervjutillfället.  

En provintervju genomfördes vid en av arbetsplatserna, för att kontrollera att intervjufrågorna svarade 

mot syftet. Alla tre författarna var närvarande när provintervjun genomfördes. Frågorna svarade mot 

syftet och därför gjordes inga ändringar i intervjuguiden. Provintervjun inkluderades i resultatet. 

Resterande intervjuer genomfördes enskilt av författarna. Intervjuerna varierade mellan 6-23 min. 

Intervjuerna genomfördes på sjuksköterskornas arbetsplats och spelades in via författarnas 

mobiltelefonens röstmemo. För att få en avslappnande intervjusituation genomfördes intervjuerna 

avskilt från distraktion i enlighet med Polit och Beck (2016). 

Data samlades in med hjälp av semistrukturerad intervju, vilket innebär att ett par förberedda frågor 

ställdes med en intervjuguide, där frågorna var väl strukturerade i en logisk ordning. Frågorna var av 

öppen karaktär för att sjuksköterskorna skulle kunna prata fritt om, i detta fall sina erfarenheter (Polit 

& Beck, 2016). Samma intervjufrågor ställdes till alla deltagare. Följdfrågor kunde också ställas till 

sjuksköterskorna, Bilaga 5 (Polit & Beck, 2016). Exempel på följdfråga var: Vad fungerar bättre/sämre? 

 

Dataanalys 

En kvalitativ innehållsanalys genomfördes. Analysens första steg var de inspelade intervjuerna som 

transkriberades för att få en helhetsbild av innehållet. Enligt Polit och Beck (2016) ska transkribering 

vara exakt och helt reflektera intervjuns innehåll. Intervjuerna transkriberades och lästes individuellt 

och raderades från mobiltelefonernas röstmemo efter transkribering (Granehiem och Lundman, 2004). 

Därefter läste författarna gemensamt igenom textmassan och plockade ut meningsbärande enheter. 

Texternas innehåll har analyserats genom manifest analysmetod. Fokus lades på det uppenbara och 

synliga i texten. Tolkning av den underliggande meningen i texten har författarna bortsett ifrån eftersom 

detta görs när man använder sig av den latenta analysmetoden. Enligt Graneheim och Lundman (2004) 

innehåller både latent och manifest analysmetod en tolkning. Metoden går ut på att genom en stegvis 

analys och bearbetning av textmassan, hitta meningsbärande enheter och dela in meningsbärande 

enheter i subkategorier och kategorier (Bilaga 6) i enlighet med, Granehiem och Lundman (2004). 

Meningsbärande enheter kondenserades till kortare meningar utifrån studiens syfte och kodades. 

Koderna jämfördes utifrån likheter och olikheter för att få fram subkategorier och till slut kategorier.  

 

Etiska överväganden 

Studien ansågs inte behöva via etisk kommitté genomgå granskning då den föll inom ramen för 

högskoleutbildning på avancerad nivå (SFS 2003:460). Vid all forskning som sker i Sverige finns lagen 

om etikprövning. Den är till för att skydda individens värde och respekt i samband med forskning. Enligt 

16 § i etikprövningslagen (SFS 2003:460) ska deltagare i studien få information om forskningsprojektet. 

Enligt vetenskapsrådet (2002) finns etiska riktlinjer utformade som bygger på både autonomi- och icke 

skada principen. Dessa består av fyra huvudkrav, vilka är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Ett informationsbrev skickades till verksamhetscheferna. 

Informationsbrevet innehöll syfte med arbetet samt att deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när 

som helst. Samma brev skickades till deltagarna efter godkännande från verksamhetschef. Både 

muntligt och skriftligt samtycke införskaffades från deltagarna att medverka i studien. Deltagarnas 

konfidentialitet och nyttjande skyddades genom att inga utomstående fick tillgång till 

intervjumaterialet. Vidare fick deltagarna information om att allt intervjumaterial raderades efter 

studiens avslut. Genom att författarna givit denna information till deltagarna uppfylldes de fyra 

etikkraven. En etisk egengranskning utfördes enligt blankett för egengranskning av examensarbete vid 

Hälsohögskolan i Jönköping.  
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Resultat 

I analysprocessen framkom två huvudkategorier och fyra subkategorier som besvarade studiens syfte 

(Tabell 1).  

 

Tabell 1. Sammanställning av kategori och subkategorier.   

Kategori  Subkategorier  

Erfarenheter av smärtskattnings metoder 
 

• Att använda  smärtskattningsinstrument 

• Svårigheter att bedöma smärta  

Möjligheter till att förbättra smärtlindring i 

palliativ vård 
 

• Att arbeta systematiskt och 

kvalitetsförbättrande 

• Att inkludera patienten i 

smärtbedömningen  

 

 

Erfarenheter av smärtskattnings metoder  

Att använda smärtskattningsinstrument 

Det framkom av intervjuerna att sjuksköterskorna använde sig av flera olika smärtskattningsinstrument 
vid smärtskattning. Många försökte smärtskatta varje palliativ patient. De smärtskattningsinstrument 
som lyftes fram var IPOS, SÖS-stickan, VAS, ESAS, Abbey Pain Scale och NRS. Syftet med att använda 
ett smärtskattningsinstrument var att skatta patientens smärta, utvärdera effekt av given 
läkemedelsbehandling och få en helhetsbild av patientens symtom. Det framkom i intervjuerna både 
för- och nackdelar med att använda smärtskattningsinstrument. VAS- och NRS skala samt SÖS-stickan 
använde sig många av, för att det var ett instrument som var lätt att använda och inte tidskrävande. 
Smärtskattningsinstrumenten NRS och VAS valde många av sjuksköterskorna att använda som ett 
första alternativ. De flesta sjuksköterskorna uppgav att dessa instrument gav en bra och snabb överblick 
och var lättbegripliga för patienten, sjuksköterskan och övrig vårdpersonal. Dessa instrument uppgav 
de flesta att de använde sig av i det vardagliga mötet med patienten för att skatta smärta och följa upp 
när smärtlindring getts. Deltagarna valde att använda ESAS eller IPOS för att få en djupare bedömning 
av patientens symtombild. Genom att synliggöra patientens alla symtom kunde orsaker till smärta 
identifieras och behandlas mer korrekt. Därmed kunde patientens lidande minskas. Abbey Pain Scale 
användes ofta när patienten inte kunde kommunicera för att uppmärksamma icke verbala symptom på 
smärta. 
 

“Vi använder ju olika. Vi har VAS skalan och Abbey Pain Scale annars 
har vi ESAS och Ipos” (Informant 12). 

 

Flera av sjuksköterskorna uppgav att de inte använde sig av något smärtskattningsinstrument när 
patienten inte kunde kommunicera. I stället bedömdes smärtan utifrån sjuksköterskans “kliniska blick”. 
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Sjuksköterskorna bedömde då smärtan utifrån egna kunskaper och erfarenheter. En helhetsbedömning 
gjordes utifrån patientens kroppsspråk, samtal med omvårdnadspersonal och närstående, de kände 
patienten bäst, kunde uppmärksamma symptom på smärta och effekten av smärtstillande läkemedel. 
Sjuksköterskorna uppgav att det var viktigt att samtala med den palliativa patienten om smärtan. 
Samtalet kring smärtan tillsammans med den kliniska blicken var ett betydelsefullt hjälpmedel och 
kunde ibland vara avgörande för hur god behandling och symtomkontroll uppnåddes.  
 

“När de inte kan kommunicera så tittar jag på patientens ansiktsuttryck, 
motorisk oro, verkar de nöjda och tillfreds. Sen får man lyssna mycket på 
personalen som känner dom eller anhöriga. Man får inhämta information 
från flera håll” (Informant 4). 

 

                       Det framkom att de smärtskattningsinstrument som var mer djupgående och gav en bredare bild av 
patientens symtom också var mer tidskrävande och behövde en annan förberedelse. Dessa instrument 
gav en vidare bild av patientens smärtupplevelse i bedömningssituationen, då patienten kunde uttrycka 
smärtans intensitet, lokalisation, karaktär och effekten av pågående smärtbehandling. Sjuksköterskorna 
upplevde att andra orsaker till smärta såsom oro och ångest identifierades med hjälp av dessa 
instrument. Sjuksköterskorna uppgav att IPOS och ESAS användes regelbundet och för att följa 
patientens symtom över tid. Flera sjuksköterskor nämnde att bl.a. NRS var bra att använda för att skatta 
smärta på kort sikt, menade också att det gav en ögonblicksbild av hur ont patienten hade just där och 
då, men inget om vilken form av smärta och om hur den förändrats över tid, som kan ses vid användandet 
av ESAS eller IPOS.   
 

”IPOS är ett ingående instrument som tar mycket tid. Patienten 

ska orka med så det ska man väga in när man ska använda 

IPOS” (Informant 6). 

 

Svårigheter att bedöma smärta 

När patienten inte kunde kommunicera ansågs det viktigt att använda ett validerat 

smärtskattningsinstrument för att få en objektiv smärtbedömning. Validerade 

smärtskattningsinstrument säkerställde och optimerade den icke verbala smärtskattningen. Det 

framkom i flera av intervjuerna att när patienten inte kunde kommunicera använde flertalet av 

deltagarna Abbey Pain Scale. Flera deltagare upplevde Abbey Pain Scale mer övergripande och 

heltäckande då instrumentet lyfte symtom såsom blekhet, förändrat ansiktsuttryck, förändrat beteende 

och kallsvettighet. Några valde att använda SÖS-stickan för att göra en smärtbedömning utifrån 

patientens beteende och ansiktsuttryck. Smärtskattningsinstrumenten gjorde det svårare för 

sjuksköterskan att lägga in egna värderingar i bedömningen och gjorde den mer personcentrerad. 

 
”Ibland när man har en patient som inte kan svara för sig riktigt, så 

är det ju svårt, men då använder vi Abbey Pain Scale” 

(Informant 13). 
              

Flera sjuksköterskor uppgav att de använder NRS ofta. Nackdelar med NRS var att patienten hade svårt 

att förstå instrumentet. Flera sjuksköterskor nämner i intervjuerna att patienterna kunde skatta sig för 

högt eller för lågt på en numerisk smärtskala och inte förstod betydelsen av siffran de angav. 

Sjuksköterskorna upplevde då att smärtskattningen blev motsägelsefull då patientens skattning inte 

överensstämde med bedömningen. Den kliniska blicken sa något annat än vad patienten själv uttryckte. 

Många sjuksköterskor upplevde att patienten hade svårt att sätta en siffra på sin smärta i samband med 

smärtskattning och många patienter undrade över syftet med smärtskattning.  

 
“Jag upplever att mesta delen av våra palliativa patienter är äldre och 
har svårt att förstå NRS” (Informant 1). 
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Möjligheter till att förbättra smärtlindring i palliativ vård 

Att arbeta systematiskt och kvalitetsförbättrande 

Flera av sjuksköterskorna upplevde att smärtskattningsinstrument var bra att använda för att 

utvärdera effekten av given smärtlindring. Att det var värdefullt att använda 

smärtskattningsinstrument före och efter smärtlindring gavs, samt att det dokumenterades i 

patientens journal. Uppföljning och utvärdering var något som ofta glömdes bort uppgav flera 

sjuksköterskor. Några ansåg att uppföljningar ofta gjordes men ej dokumenterades i patientens 

journal. Att använda smärtskattningsinstrument vid smärtskattning gav en större trovärdighet till 

bedömningen och underlättade uppföljningen av insatta åtgärder. 

 

“Smärtskattningsinstrument är utmärkt att använda i 
utvärderingssyfte” (Informant 14). 

 

Flera sjuksköterskor menade att alla patienter i livets slutskede hade rätt till en objektiv smärtskattning. 
Det framkom att många upplevde det svårt att smärtskatta då det fanns många olika 
smärtskattningsinstrument att välja mellan. Sjuksköterskorna beskrev att oklara rutiner kring 
smärtskattning kunde orsaka bristfällig dokumentation och uppföljning. För att kunna utvärdera om 
behandlingen av smärtan gett resultat ansåg sjuksköterskorna att det borde vara självklart att använda 
samma instrument som vid de tidigare bedömningarna. Detta medförde att sjuksköterskorna 
smärtskattade med det instrument som de själva hade mest erfarenhet av och som de ansåg passade för 
just den patienten. Sjuksköterskorna upplevde att de smärtskattningsinstrument som inte var kopplade 
till en siffra, var svårare att dokumentera och följa på samma sätt som t.ex. en VAS skattning. På några 
arbetsplatser fanns klarlagda rutiner för arbetet med smärtskattningsinstrument i mötet med den 
palliativa patienten. Alla sjuksköterskor gjorde likadant och det var lätt att följa alla patienters smärta 
över tid. De visste vad de skulle göra så fort att de fick en ny palliativ patient inskriven.  
 

“Men det finns inte någon nedskriven rutin för vilket 
smärtskattningsinstrument som ska användas” (Informant 1). 

 

Några sjuksköterskor hade som rutin att dokumentera i palliativ vårdplan. Rutinen skulle leda till en 
kvalitetsförbättring för att komma ihåg att smärtskatta på ett smidigt och bra sätt. Detta ledde till att 
vårdplanen uppdaterades och smärtskattningar gjordes regelbundet. Detta gjordes tillsammans med 
patienten som då var en del i vårdprocessen och sjuksköterskan tog hänsyn till patientens önskningar. 
Några sjuksköterskor lyfter patientens rätt till att själv bestämma över sitt liv och att då kunna bestämma 
när och hur ofta smärtskattningen skulle utföras.  
 

“Jag ser nog faktiskt till att man kanske redan när man gör upp en 
palliativ vårdplan att jag ändå har en tanke om hur långt mellanrum, 
det ska vara, det bör inte gå en månad mellan smärta skattningarna” 
(Informant 15). 

Några sjuksköterskor upplevde att nyutexaminerade sjuksköterskor som arbetade i kommunal 
hemsjukvård ofta var stressade och inte använde något smärtskattningsinstrument. Orsak till detta 
upplevde sjuksköterskorna bero på bristande kunskaper om smärta hos nyutbildade kollegor. Några av 
sjuksköterskorna efterfrågade utbildning i smärta och smärtskattningsinstrument för att öka sina 
kunskaper inom området. Bristande kunskap om smärta var en orsak till att några av sjuksköterskorna 
valde att inte använda smärtskattningsinstrument. I flera intervjuer påtalades vikten av att kunna 
kombinera arbetslivserfarenhet, klinisk blick och smärtskattningsinstrument för att göra en bra 
bedömning av patientens smärta.   
 

“Många nyfärdiga sjuksköterskor som kommer och jobbar i 
hemsjukvården, de är ofta stressade, saknar erfarenhet och missar att 
smärtskatta patienten” (Informant 1). 
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Att inkludera patienten i smärtbedömningen 

Sjuksköterskorna beskrev att när patienten själv medverkade i smärtskattningen var det viktigt att de 

fick information om hur instrumentet användes och dess syfte. Flera sjuksköterskor såg detta som en 

indikation på att patienten hade ett behov av information om smärtskattningsinstrument på ett tidigt 

stadium. Det skapade förståelse för smärtskattningsinstrumenten och fick patienten att känna 

delaktighet och ett sammanhang i sin situation. 

 
“Jag upplever att många patienter är ifrågasättande när jag ska 
smärtskatta och undrar vad det ska vara bra för? Så i samband med 
smärtskattning är det viktigt att informera om varför vi gör det och 
vilken nytta det kan få för patienten” (Informant 4). 
  

Några av sjuksköterskorna upplevde att samtal kring smärta gav mer information än att bara använda 
ett smärtskattningsinstrument. Att låta patienten prata fritt om smärtan gav en tydligare bild av 
smärtans karaktär och patientens egen upplevelse av smärtan. Sjuksköterskorna ansåg också att det via 
samtal var enklare att utvärdera effekt av given smärtlindring och uppmärksamma eventuella 
biverkningar av läkemedel. 
 

“…ha ett samtal kring smärtan, det räcker inte bara att få siffran” 

(Informant 11). 

 

Att kontinuerligt använda samma smärtskattningsinstrument i palliativ vård skapade en trygghet för 
sjuksköterskorna, patienterna och dess närstående. Flera av sjuksköterskorna upplevde att regelbunden 
användning av smärtskattningsinstrument ökade deras kunskap och förståelse för det instrument som 
användes. Det skapade även säkrare smärtskattning och förutsättningarna för patienten att förstå 
instrumentet ökade. Flera sjuksköterskor upplevde att det var lättare att smärtskatta när det fanns en 
vårdrelation som startat i ett tidigt palliativt skede. Patienten kunde delge sina önskningar om sin 
fortsatta behandling vilket gjorde det lättare för sjuksköterskorna att smärtskatta patienten i ett sent 
palliativt skede.  

“Man blir säkrare och säkrare för varje gång man använder 
instrumenten” (Informant 6). 

Att arbeta utifrån personcentrerad omvårdnad upplevde flera av sjuksköterskorna som viktigt. Att 
använda ett individanpassat smärtskattningsinstrument ökade förutsättningarna för personcentrerad 
omvårdnad. Genom att aktivt lyssna och anpassa smärtbehandlingen till patientens individuella behov, 
skapades stor känsla av trygghet och säkerhet hos både sjuksköterskorna och patienterna.  

”Smärtskattningen ska utgå från ett personcentrerat begrepp, vi ska 

lyssna på patienten, vara lyhörda och utgå från individen” 

(Informant 3).  
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Diskussion 

Metoddiskussion 

I examensarbetet har en studie med en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats använts i syfte att 
få en överblick av sjuksköterskans erfarenheter av att använda smärtskattningsinstrument i palliativ 
vård (Polit & Beck, 2016). Detta upplevdes vara en bra metod att använda då det var erfarenheter som 
avsågs att studeras (Polit & Beck, 2016). Föremålet för analysen var det sagda ordet och textmassan gav 
upphov till förståelse om sjuksköterskornas erfarenheter av smärtskattning med 
smärtskattningsinstrument i palliativ vård.  

Urvalet bestod av ett bekvämlighetsurval där alla som jobbade i kommunal hemsjukvård fick förfrågan 
om deltagande utifrån inklusionskriterierna. Det var deltagarna själva som fick visa intresse för studien 
och det var viktigt att få personer med erfarenhet av palliativ vård och smärtskattning. Urvalet skulle 
också ha kunnat baserats på en annan urvalsmetod, men då vikten låg på erfarenheterna av 
smärtskattning var bekvämlighetsurvalet bäst lämpat. Snöbollsurval hade gett sämst resultat då det inte 
var säkert om deltagarna hade den erfarenheten som efterfrågades. Ändamålsenligt urval hade kunnat 
användas men då hade resultatet varit styrt och riktat och då hade både pålitligheten och 
överförbarheten varit låg (Polit & Beck, 2016).  

Enligt Graneheim & Lundman, (2004) beskrivs trovärdighet, pålitlighet samt överförbarhet som viktiga 
begrepp i en kvalitativ studie. Trovärdigheten bygger på hur väl det valda fenomenet verkligen har 
studerats och hur väl analysprocessen kan följas. I stycket om dataanalys kan läsaren följa arbetets gång 
och med komplement av (Bilaga 6) kan analysprocessen tydligt följas. Trovärdigheten kan påverkas av 
hur kategorierna täcker materialet så att ingen relevant data oavsiktlig eller systematiskt avlägsnas. I 
resultatet har författarna valt att använda sig av citat för att stärka trovärdigheten och påvisa att det inte 
skett någon feltolkning av intervjumaterialet. Studiens trovärdighet kan styrkas genom citat enligt 
Graneheim & Lundman (2004). Faktorer som påverkade överförbarheten var bland annat urval, 
deltagarnas bakgrund, datainsamling och analysprocess. Överförbarheten kan styrkas genom 
deltagarnas bakgrundsinformation i (Bilaga 2). Variation av ålder och arbetslivserfarenhet hos 
deltagarna ökar överförbarheten av resultatet. 

Informanterna bestod av tio distriktssköterskor och fem sjuksköterskor fördelade på fjorton kvinnor och 
en man. Graneheim och Lundman (2004) anser att trovärdigheten i studien ökar om det finns en 
spridning mellan könen. I hemsjukvården arbetar övervägande kvinnor och detta resulterade i ett 
naturligt bortfall av män. Enligt Henricson och Billhult (2017) kan ett varierat resultat ses om deltagarna 
är både män och kvinnor. Författarna anser att resultatet skulle bli likadant oavsett kön eftersom 
deltagarna i studien arbetar utifrån samma riktlinjer och styrdokument. Deltagarnas 
arbetslivserfarenhet sträckte sig från 1-27 år. Det kan vara en svaghet, då deltagare med lång 
arbetslivserfarenhet hade mer kunskaper om smärta och smärtskattning än sjuksköterskor som hade 
kort arbetslivserfarenhet. Det kan vara så att det fanns en skillnad i intervjuinnehållets djup baserat på 
sjuksköterskans arbetslivserfarenhet. Samtidigt kan detta vara en styrka i resultatet då det blir en större 
spridning på deltagarna vilket ger en bredare bild i resultatet. Deltagarna var från olika kommuner och 
regioner, vilket gav en bredd av sjuksköterskornas erfarenheter kring smärta och 
smärtskattningsinstrument, vilket ses som en styrka för studien och stärker överförbarheten.  

Intentionen från början var att intervjua distriktssköterskor, men det var svårt att få deltagare med 
specialistkompetens. Inklusionskriterierna breddades att även inkludera sjuksköterskor. Informanterna 
jobbade endast dag och kväll, det kan ses som en svaghet då sjuksköterskorna som jobbar natt inte är 
representerade i materialet, men inte avgörande. Intervjuerna utfördes på deltagarnas arbetsplats och 
under arbetstid för att underlätta deltagandet. Samtliga intervjuer genomfördes på lugn och avskild 
plats för att undvika distraktion, detta hjälpte samtliga deltagare att vara avslappnade. Intervjuerna 
varierade i längd mellan 6-23 minuter och kortare än vad författarna hade förväntat sig. Tänkbara 
orsaker kan vara bristande intervjuteknik och erfarenhet av att intervjua andra. Fem intervjuer 
genomfördes vardera och enskilt. Svårigheter med detta var att det stundtals upplevdes svårt att komma 
in på djupet i intervjuerna och där ses en fördel om de hade varit två vid varje intervjutillfälle. 
Konsekvensen av bristande intervjuteknik kan påverka både tillförlitligheten och trovärdigheten i 
studien och i slutändan även överförbarheten (Trost, 2014). Intervjufrågorna lämnades inte ut i förväg 
då svaren från informanterna skulle vara så öppna och ärliga som möjligt vid intervjutillfället. Innan 
intervjuerna genomfördes gjordes en provintervju där teknisk utrustning och frågorna i intervjuguiden 
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testades för kontroll mot studiens syfte. Frågorna i intervjuguiden stämde bra överens med studiens 
syfte och därför gjordes inga ändringar. Frågornas trovärdighet stärktes i och med provintervjun som 
därför inkluderades i resultatet. 

Det var svårt att få deltagare i början på studien och en tänkbar orsak till detta kan vara att förfrågan 
skickades ut till deltagarna via mail och mail har en tendens att försvinna i mängden. Det blev ett större 
intresse för studien vid direkt kontakt med arbetsplatserna och det hade kanske varit att föredra från 
början. I stället drog det ut på tiden i en redan stram tidsram för studien och detta kan påverka studiens 
trovärdighet. Det var femton intervjuer som genomfördes och materialet analyserades genom en 
kvalitativ innehållsanalys och då spelar inte mängden deltagare någon roll utan det är innehållet i 
intervjuerna som räknas (Graneheim & Lundman, 2004).  

En kvalitativ innehållsanalys användes för att kunna analysera den stora textmassan efter transkribering 
av intervjuerna, sammanlagt 34 sidor. I analysen av textmassan användes Graneheims och Lundmans 
(2004) steg som innebar analys av intervjumaterialet utifrån studiens syfte. Författarna kan se ett 
hinder med att de själva arbetat inom området för studien vilket kan öka förförståelse. Enligt Henricson 
(2017) innebär förförståelse erfarenhet och kunskap inom området innan studien startar. Under hela 
arbetets gång har medvetenhet om förförståelse och risken för påverkan funnits med. Samtidigt som en 
viss förförståelse kan vara till gagn för studien. 

Då intervjuerna genomfördes på en lugn och avskild plats utan distraktion, kunde deltagarna prata fritt 

och avslappnat. De fick den tid de behövde för att svara på frågorna och det förekom även tankepauser 

och motfrågor när de inte förstod frågan (Kvale & Brinkmann, 2014).  

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var Att beskriva  distriktssköterskor erfarenheter av att använda 
smärtskattningsinstrument generellt i palliativ vård. Sjuksköterskorna belyste flera betydelsefulla 
erfarenheter av att använda smärtskattningsinstrument vid smärtskattning i palliativ vård, vilket 
framkommer i studiens resultat. Erfarenheterna var bland annat organisationens betydelse, 
sjuksköterskans engagemang och arbetssätt, följder av smärtskattning med smärtskattningsinstrument 
och uppfattningar om smärtskattningsverktyg. Sjuksköterskorna lyfte även faktorer som underlättade 
och faktorer som upplevdes vara ett hinder i användandet av 
smärtskattningsinstrument.  Sjuksköterskorna använde sig av fem olika smärtskattningsinstrument vid 
smärtskattning. Det skilde sig åt om patienten kunde kommunicera eller om det fanns en kognitiv svikt. 
Det vanligaste instrumentet var VAS eller NRS vid verbal kommunikation och Abbey Pain Scale och SÖS 
stickan vid kognitiv svikt. ESAS och IPOS användes både vid verbal kommunikation och kognitiv 
svikt.  Breivik et. al. (2008), menar i att det fanns en uppsjö av olika smärtskattningsinstrument och det 
gör att sjuksköterskan ställdes inför ett svårt beslut när hen skulle välja vilket instrument som skulle 
användas vid smärtskattningen.   

Utöver smärtskattningsinstrument använde sjuksköterskorna sin kliniska blick i smärtskattnings 
bedömningen genom att tolka patientens kroppsspråk. Patientens egen upplevelse av smärtan har en 
viktig betydelse för en bra smärtskattning. Enligt Denny och Guido (2012) kan smärtskattningar som 
enbart baseras på att sjuksköterskan tolkar patientens smärta genom att observera vara en vanlig orsak 
till otillräcklig smärtbehandling för patienten. Patienternas smärta underskattas ofta av sjuksköterskan, 
då smärta är en subjektiv upplevelse och kan vara svårbedömd om patienten inte kan kommunicera 
(Denny & Guido, 2012). Därför är det så viktigt att använda smärtskattningsinstrument  vid bedömning 
och se till patientens upplevda smärta. Travelbee (1971) beskriver vikten av att identifiera ett individuellt 
vårdbehov och det var något som sjuksköterskorna nämnde vid olika tillfällen, hur viktigt det var att 
kunna se ett individuellt vårdbehov hos patienten i smärtskattnings situationen.  

Vid kognitiv svikt var det svårare för sjuksköterskorna att göra en objektiv bedömning. Det framkommer 
att de använde sig av olika sätt för bedömning. Någon använde smärtskattningsinstrument, andra 
använde kliniska blicken och någon väljer att inte använda smärtskattningsinstrument alls. Detta kan 
leda till att patienten inte får adekvat smärtbehandling och får därför ett ökat lidande. I Reynolds et. al. 
(2008) och Denny & Guido (2012) framgår att patienter med svårare kognitiv svikt löper större risk att 
bli underbehandlade.  I Hälso- och sjukvårdslagen står det att all vård ska ges på lika villkor och med 
respekt för människans lika värde (SOSFS 2017:30). Risken med att inte använda 
smärtskattningsinstrument vid smärtskattning är att det blir felaktiga och olika bedömningar vid varje 
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smärtskattnings tillfälle och det kan i sin tur leda till inadekvat smärtbehandling. Detta sammanfaller 
med Shute (2013) som menar att antalet informella smärtbedömingar ökar vid brist på enhetliga rutiner 
på arbetsplatsen. Travelbee (1971) anser att lidandet är något subjektivt och därför är det av vikt att 
sjuksköterskorna gör individuella smärtbedömningar.  

Flera sjuksköterskor nämnde att de använder sig av VAS och NRS, för att de var enkla att använda och 
siffran var lätt att förstå. I Unné och Rosengren (2014) beskrivs att siffror från validerade 
smärtskattningsinstrument ger en tydligare bild av smärtan än att enbart se till patientens verbala 
uttryck. I Williamson och Hoggart (2005) beskrivs att NRS enbart utvärderar en komponent i 
smärtupplevelsen och det innebär att smärtans intensitet kan utvärderas på ett trovärdigt sätt samt 
patienten har lätt att förstå instrumentet. 

Endast ett fåtal sjuksköterskor nämnde att de hade befintliga rutiner på arbetsplatsen rörande palliativ 
vård och smärtskattning med smärtskattningsverktyg. Någon sjuksköterska nämnde SSIH 
(Specialiserad sjukvård i hemmet) som ett stöd i palliativ vård i hemsjukvården. Enligt Socialstyrelsens 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) är det vårdgivarens ansvar att 
identifiera, utarbeta och fastställa rutiner och processer som krävs för att verksamheten ska kunna 
leverera vård av god kvalitet. I en studie av Egan & Cornally (2013) klassificerades organisationsproblem 
som avsaknad av rutiner eller bristande vårdsystem som det andra största hindret för smärtskattning. I 
denna studies resultat skildrar sjuksköterskorna att det saknas rutiner för ett gemensamt arbetssätt 
kring smärta, smärtskattning och dokumentation. Detta skulle kunna medföra en risk för försämrad 
kommunikation och kontinuitet, vilket är en av hörnstenarna i palliativ vård (Socialstyrelsen, 2013).  

Flera nämnde också problematik kring dokumentationen vid smärtskattning. Detta kan ses som ett 
hinder för kontinuerlig smärtskattning. För en god och kvalitetssäker smärtbehandling krävs en 
regelbunden smärtskattning och dokumentation (Regionala cancercentrum i samverkan, 2016). Det är 
genom dokumentationen som sjuksköterskan säkerställer informationsöverföringen mellan kollegorna 
och patienten får en adekvat smärtbehandling. Det är när sjuksköterskan inte får tid att genomföra en 
korrekt smärtskattning och sedan dokumentera sina fynd samt behandling som patientens lidande ökar. 
I en studie av Herr et.al. (2010) visade resultatet på bristande smärtuppföljningar och metoder som en 
följd av dokumentationsbrist i patientens journal.  

Sjuksköterskorna lyfte fram vikten av att smärtskattningsinstrumenten var validerade. Detta för att öka 
tillförlitligheten i de instrument som sjuksköterskorna använder vid smärtskattning. Akbarzadeh och 
Jakobsson (2007) bekräftar vikten av validerade smärtskattningsinstrument i verksamheten. De 
menade att om sjuksköterskorna använde smärtskattningsinstrument i arbetet, ökade uppföljningarna 
och utvärderingarna och sjuksköterskorna upplevde att smärtlindringen blev förbättrad.  

Vidare framkom svårigheter med att utföra smärtskattningar relaterat till tidsbrist och otillräcklig 
kunskap om smärta och smärtskattningsinstrument. Detta stärks av Egan och Cornally (2013) att 
tidsbrist kan vara ett av de största hindren för att sjuksköterskan ska kunna utföra en kontinuerlig 
smärtskattning med smärtskattningsverktyg. Sandh och Boström (2012) samt  Alves, Abril och Neto 
(2017) styrker i sina studier att utbildning i smärta  för sjuksköterskor är avgörande att kunna ge 
patienter i palliativ vård en god omvårdnad. De beskrev också att utbildning inom smärta och palliativ 
vård ökade sjuksköterskans förståelse för patientens upplevelse av smärta. Travelbee (1971) beskriver 
smärta som ett naturligt lidande som alla kommer genomlida någon gång under sin levnadstid. 
Sjuksköterskor med mindre erfarenhet kan ha svårare att göra en individuell smärtbedömning, detta 
belyser vikten av att sjuksköterskorna bör vara  uppdaterade med den senaste forskningen om smärta 
och smärtskattningsinstrument samt kontinuerlig utbildning inom området.  
Ett tydligt samband ses mellan vad sjuksköterskorna säger i intervjuerna och vad Travelbees 
omvårdnadsteori beskriver. Att samtala är viktigt, det är då en god relation byggs och patientens lidande 
lyfts, vilket gör det lättare för sjuksköterskan att utöva sin profession och ge patienten en 
personcentrerad omvårdnad (Travelbee, 1971). Travelbee (1971) betonar vidare vikten av den goda 
relationen och sjuksköterskans förmåga att utveckla empati, för att kunna sätta sig in i patientens 
upplevelser och därigenom skapa förutsättningar för adekvat personcentrerad omvårdnad. I resultatet 
i föreliggande studie var att i de smärtskattnings situationer där smärtskattningsinstrument inte 
användes, samlade sjuksköterskorna in information genom den kliniska blicken och ev. tidigare samtal 
med patienten. Den absolut bästa smärtbedömningen ansågs ske när sjuksköterskan använde sin 
kliniska blick, smärtskattningsinstrument och har en god etablerad kontakt med patienten.  
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Slutsatser 

Studiens resultat är i linje med tidigare forskning och sjuksköterskans erfarenheter av att använda 
smärtskattningsinstrument framkommer tydligt. En god vårdrelation och öppen kommunikation 
underlättar smärtbedömningen. I de fall där sjuksköterskan endast kan använda sin kliniska blick och 
hämta information från omvårdnadspersonal och anhöriga finns risk för felbedömning. Kombinationen 
av att använda smärtskattningsinstrument, den kliniska blicken och en etablerad vårdrelation ansågs 
vara den optimala smärtbedömningen. sjuksköterskorna kände större trygghet och säkerhet i 
bedömningssituationen när de använde sig av smärtskattningsinstrument, samt bedömningen blev mer 
objektiv. sjuksköterskorna saknade riktlinjer och rutiner gällande användandet av 
smärtskattningsinstrument. sjuksköterskorna använde sig av VAS, NRS, ESAS och Abbey Pain Scale 
vilka är de vanligaste smärtskattningsinstrumenten, detta visar även tidigare forskning.  
Det skulle vara intressant att undersöka patienters och närståendes erfarenheter av smärtskattning i 
palliativ vård och sätta deras erfarenheter i relation till sjuksköterskans.  
 

Kliniska Implikationer 

En utmaning som sjuksköterskorna har i verksamheten är att smärtskatta patienterna  kontinuerligt och 
på ett adekvat sätt. Det resultatet visar är att det finns brister i verksamhetens rutiner och flera 
sjuksköterskor hänvisar till att de använder ett smärtskattningsinstrument som de känner sig bekväma 
med. Om det finns en tydlighet i organisationen för hur sjuksköterskorna skall handla i smärtskattnings 
situationer ökar följsamheten och verksamheten får ett enhetligt sätt för smärtskattning. Det skulle 
också hjälpa sjuksköterskorna att välja bland alla smärtskattningsinstrument om det fanns tydliga 
riktlinjer på arbetsplatsen. När riktlinjer är implementerade i sjuksköterskornas vardagliga arbete kan 
organisationen via svenska palliativregistret erhålla statistik för att följa smärtskattningarna övertid. 
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Bilagor 

Bilaga1. Validerade smärtskattningsinstrument  

  

 Visuell Analog Skala (VAS), innebär att patienten skattar sin smärta på en linje från “ingen smärta” till 

“värsta tänkbara smärta”.  

 

 

 

Numerisk Skala (NRS), innebär att patienten skattar sin smärta genom att ange vilken siffra 

som överensstämmer med den aktuella smärtupplevelsen 

 

 

 



 

 

 

 
Edmonton Symptom Assessment System (ESAS) skattar nio olika symtom hos patienter i 

palliativ vård: Smärta, trötthet, sömnighet, illamående, aptitlöshet, depression, oro/ångest, 

andnöd och välmående. Det finns även en tom skala för ett symtom som patienten själv kan 

ange. 



 

 

 

 

 

Abbey Pain Scale är ett instrument för att skatta smärta hos personer med nedsatta kognitiva 

funktioner och andra som inte kan verbalisera sin smärta. 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

SÖS Stickan är en numerisk-verbal och beteende relaterad skala som används på patienter som 

inte kan förmedla sig på grund av en kognitiv nedsättning eller en tillfällig förvirring.  
 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

 
 

IPOS är ett skattningsinstrument med frågor som behandlar fysiska, psykologiska, sociala och 

existensiella områden i den palliativa vården. Patienten skattar själv sina problem eller 

bekymmer utifrån instrumentet. Om patienten inte själv kan svara kan en närstående eller en 

personal som känner patienten väl använda instrumentet.  



 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2. Bakgrundsinformation informanter. 
 

Informant Kön Antal år Sjuksköterska Specialistutbildning 

1 Kvinna 19 Distrikt 

2 Kvinna 10 Distrikt 

3 Kvinna 9 Distrikt 

4 Kvinna 27 Distrikt 

5 Man 7 Ingen 

6 Kvinna 6 Distrikt 

7 Kvinna 1,5 Ingen 

8 Kvinna 1 Ingen 

9 Kvinna 2 Ingen 

10 Kvinna 4 Distrikt 

11 Kvinna 15 Distrikt 

12 Kvinna 20 Distrikt 

13 Kvinna  9 Distrikt 

14 Kvinna 10 Ingen 

15 Kvinna 13 Distrikt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 3. Till verksamhetschef för godkännande av datainsamling. 

Hej! 

Vi är tre sjuksköterskor, Malin, Camilla och Martin, som studerar på 

specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssjuksköterska vid Jönköpings 

universitet. Som en del i utbildningen gör vi ett examensarbete på avancerad nivå. Syftet med 

examensarbetet är att erhålla fördjupade kunskaper om distriktssköterskans erfarenheter av 

smärtskattningsinstrument i palliativ vård. 

Intervjuerna kommer att ske hösten 2019, och sker enligt överenskommelse. Tidsåtgång är ca 

20 - 60 min. Kontakten sker via verksamhetschefen som frågar sin personal om deltagande i 

studie, därefter skickas kontaktuppgifter på deltagaren till författarna enligt nedan. Författarna 

tar kontakt med deltagaren och kommer överens om tid och plats för intervjun. Datainsamlingen 

kommer att ske via intervjuer som spelas in med mobiltelefon. Intervjuerna kommer sedan att 

skrivas ut, analyseras och presenteras i magisteruppsatsen. Forskningsetiska principer kommer 

att följas strikt vilket bland annat innebär att namn i studien (inklusive namn på arbetsplatser) 

kommer att vara avidentifierade. Att medverka i studien är frivilligt och kan när som helst 

avbrytas utan förklaring. 

Vi är därför intresserade av att få genomföra studien hos er. Om Du godkänner att studien 

genomförs, är vi tacksamma för Din underskrift av denna bilaga som därefter returneras via 

mejl. Om Du har förbehåll vill vi gärna att Du anger detta. Har Du frågor rörande själva 

undersökningen är Du välkommen att kontakta oss eller vår handledare. Efter att studien är 

genomförd och godkänd, kommer den att publiceras i DIVA som är en gemensam portal för 

publicering av forskningsrapporter och studentarbeten. Jönköping 2019-xx-xx 

Att medverka i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring. Allt material 

hanteras konfidentiellt och kan inte spåras till deltagarna vid publiceringen. 

 

Underskrift verksamhetschef                    Datum och Ort 

_________________________________      ____________________________________ 

 

 

 



 

 

 

 

Bilaga 4. Brev till distriktssköterska 

Hej! 

Vi heter Malin, Camilla och Martin. Vi är tre studenter som läser till distriktssköterska vid 

Jönköpings Universitet. I vår utbildning ingår det att skriva en Magisteruppsats. Syftet med vår 

uppsats är att beskriva distriktssköterskans erfarenhet av smärtskattningsinstrument i palliativ 

vård.  

Intervjuerna kommer att starta i mitten av september och vi träffas då vid ett tillfälle enligt 

överenskommelse. Tidsåtgång är ca 20 - 60 min. Datainsamlingen kommer att ske via intervjuer 

som spelas in med mobiltelefon. Intervjuerna kommer sedan att skrivas ut, analyseras och 

presenteras i magisteruppsatsen.  

Allt material kommer att hanteras konfidentiellt och inte kunna kopplas till deltagarna vid 

publicering. Att medverka i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring. 

All data raderas när uppsatsen är klar och publicerad. Vi undrar om ni vill och har möjlighet att 

deltaga. Kontakta oss gärna om ni har några frågor. 

 

Underskrift deltagare                      Datum och Ort 

_________________________________      ____________________________________ 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 5. Intervjuguide 

 

Information till informanten: 
 

• Studiens syfte. 

• Att delta i intervjun är frivilligt och intervjun kan avslutas utan att anledning ges. 

• Intervjumaterialet kommer att hanteras konfidentiellt och endast användas till 

magisteruppsats. 

• Be informanten om tillåtelse att intervjun spelas in via mobiltelefon. 
 

Bakgrundsfrågor 
 

• Hur många år har du arbetat som sjuksköterska? 

• Har du någon vidare/specialistutbildning? 

• Hur länge har du arbetat inom hemsjukvård? 

• Notera kön. 
 

Intervjufrågor 
 

• Vilken erfarenhet har du som distriktssjuksköterska av att använda 

smärtskattningsinstrument i palliativ vård? 
 

• Vilka/vilket smärtskattningsinstrument använder du?  

▪ Varför?  

▪ Vad fungerar bra/sämre? 
 

• Genom att smärtskatta patienten, vilka effekter upplever du att patienten får? 

•  Beskriv vilka  rutiner ni använder er av vid smärtskattning. 

• Anser du att smärtskattning har förändrats genom åren?  

▪ Hur?  
 

• Är det något du vill tillägga som vi inte har pratat om? 
 

Avslutning 
 

• Om du har frågor om intervjun, går det bra att kontakta oss. 

• Tacka informanten för deltagande. 

• Uppsatsen finns på DIVA.  

 

 

 

 

 

Bilaga 6.  



 

 

 

Kategori Subkategori Kod Kondenserad 

meningsenhet 

Meningsenhet 

Erfarenheter av 

smärtskattnings 

metod 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att använda 

smärtskattningsinstrument 

 

 

 

 

Att använda 

smärtskattningsinstrument 

 

 

 

 

 

Att använda 

smärtskattningsinstrument 

 

 

 

 

 

 

Att använda 

smärtskattningsinstrument 

 

 

 

 

 

Smärtskattning 

  

 

 

 

 

Smärtskattning 

 

 

 

 

 

 

Smärtskattning 

 

 

 

 

 

 

Smärtskattning 

 

 

 

 

 

 

 

 

Försök till 

smärtskattning av varje 

patient 

  

 

 

Genom att använda SÖS 

stickan framkommer 

uttryck och kroppsspråk 

hos patienter 

 

 

 

 

Fördelar med  

smärtskattningsinstrume

nt 

 

 

 

 

 

 

Användning av 

smärtskattningsinstrume

nt 

 

 

 

 

 

 

 

”Vi försöker att 

skatta varje 

palliativ patient 

med ett 

smärtskattnings-

instrument” 

 (I 1) 

 ”Jag använder 

SÖS-stickan så 

mycket på 

patienter som 

inte 

kommunicera 

och utgår då 

ifrån beteende 

och 

ansiktsuttryck” 

(I 9) 

 

”VAS, för du får 

snabb 

information och 

oftast klarar 

patienterna 

skatta sin 

smärta med 

VAS. Det är ett 

smidigt 

instrument”  

(I 6) 

 

”IPOS är ett 

ingående 

instrument som 

tar mycket tid. 

Patienten ska 

orka med så det 

ska man väga in 

när man ska 

använda IPOS” 

(I 6) 

”Ska man 

använda NRS 

som 



 

 

 

 

Möjligheter till 

att förbättra 

smärtlindring i 

palliativvård  

Att inkludera patienten  i 

smärtbedömningen 

 

 

 

 

 

 

 

Att inkludera patienten i 

smärtabedömningen 

 

 

 

 

 

 

Att arbeta systematiskt och 

kvalitetsförbättra  

Patientinformation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patientinformation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentation  

Introducera 

smärtskattningsskalor 

tidigt för patienten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informera patienten om 

smärtskattning ens 

syfte 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betydelsefullt att göra 

en vårdplan med en 

kontinuerlig 

smärtskattning 

  

smärtskattningss

kala så är det 

viktigt att gå in 

med det i ett 

tidigt skede så 

att patienterna 

vet vad det 

handlar om”  

(I 2) 

 

 

 

 

”Jag upplever 

att många 

patienter är 

ifrågasättande 

när jag ska 

smärtskatta och 

undrar vad det” 

(I 8) 

 

 

”Jag ser nog 

faktiskt till att 

man kanske 

redan när man 

gör upp en 

palliativ 

vårdplan att jag 

ändå har en 

tanke om hur 

långt 

mellanrum, det 

ska vara, det bör 

inte gå en 

månad mellan 

smärta 

skattningarna” 

(I 15) 

  



 

 

 

 


