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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Enligt socialstyrelsens rekommendationer ska smärtskattning göras i 

livets slutskede. Bristande smärtlindring vid livets slutskede är inget någon vill 

uppleva. Om distriktssköterskan har en bra rutin för att smärtskatta med 

smärtskattningsinstrument ger det en kvalitésäkring för de palliativa patienterna. 

Syfte: Att beskriva distriktssköterskors erfarenhet av smärtskattning hos palliativa 

patienter. 

Metod: En kvalitativ empirisk studie med deskriptiv design. 

Resultat: Tre kategorier framkom vid analysen; organisationens inflytande, 

metoder för smärtskattning av palliativa patienter, organisationens betydelse för 

kvalitetsförbättring med underliggande subkategorier. I studien framkom att 

distriktsköterskorna saknade rutiner för smärtskattning. Distriktsköterskorna 

smärtskattade utifrån sin kliniska blick, erfarenhet och smärtskattningsinstrument. 

Distriktssköterskorna var medvetna om att smärta ska bedömas enligt 

smärtskattningsinstrument men instrumenten och dokumentationen av dem, 

glömdes ibland bort trots att det hade använts. Distriktsköterskorna framhöll att 

smärtskattning med instrument kan bli bättre genom utbildning i instrumenten och 

rutiner i smärtskattning. 

Slutsats: För distriktssköterskor skulle det underlättas med tydliga rutiner om 

vilka smärtskattningsinstrument som bör användas i specifika situationer. 

Utbildning efterfrågas i smärta och skattningsinstrumenten för att få till frekvent 

användning av smärtskattningsinstrument. 

 

Nyckelord: Distriktssköterskans erfarenheter, palliativvård, smärtskattning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Abstract 

 

Background: According to the recommendations of the National Board of Health, 

pain estimation should be made in the end of life. Lack of pain relief at the end of 

life is no one wants to experience. If the district nurse has a good routine for pain 

assessment instruments, it provides a quality assurance for the palliative patients. 

Aim: To describe district nurses' experiences of pain estimation in palliative 

patients. 

Method: A qualitative empirical study with descriptive design. 

Result: Three categories emerged from the analysis; the organization's influence, 

methods for pain estimation of palliative patients, the organization's importance 

for quality improvement with underlying subcategories. The study showed that 

district nurses lacked routines for pain estimation. District nurses pain assessment 

based on their clinical gaze, experience and pain assessment tools. The district 

nurses were aware of that pain should be assessed according to pain estimation 

instruments, but the instruments and their documentation were sometimes 

forgotten even though it had been used. District nurses believe that pain estimation 

with instruments can be improved through training in the instruments and routines 

of pain estimation. 

Conclusion: For district nurses, it would be easier with clear routines on which 

pain assessment instruments should be used in specific situations. Education is 

demanded in pain and the assessment tools to bring about frequent use of pain 

assessment instruments. 

  

Key words: District nurse's experience, palliative care, pain assessment. 

 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                               



 

 

Innehållsförteckning  
 

 
Bakgrund ............................................................................................................................................ 1 

Definition av smärta............................................................................................................................................. 1 
Smärtskattning ....................................................................................................................................................... 1 
Palliativ vård utifrån historiskt perspektiv ........................................................................................................ 1 
Palliativ vård .......................................................................................................................................................... 2 
Palliativa vårdens fyra hörnstenar ...................................................................................................................... 3 
Smärta ur ett palliativt perspektiv ...................................................................................................................... 3 
Svenska palliativa registret .................................................................................................................................. 4 
Palliativa registrets smärtskattningsinstrument ............................................................................................... 5 
Smärtskattningsinstrument hos palliativa patienter ........................................................................................ 6 
Distriktssköterskans profession i hemsjukvård ............................................................................................... 7 
Omvårdnadsteoretiskt perspektiv ...................................................................................................................... 7 
Målen för de 6 S:en .............................................................................................................................................. 8 

Syfte ................................................................................................................................................... 8 
Metod .................................................................................................................................................. 9 

Design ..................................................................................................................................................................... 9 
Undersökningsgrupp ............................................................................................................................................ 9 
Datainsamlingsmetod .......................................................................................................................................... 9 
Tillvägagångssätt ................................................................................................................................................... 9 
Analys ...................................................................................................................................................................10 
Forskningsetiska överväganden .......................................................................................................................12 

Resultat ............................................................................................................................................ 12 
Metoder för smärtskattning av palliativa patienter ................................................................................... 13 
Organisationens betydelse för kvalitetsförbättring ................................................................................... 13 

Anhöriga och personals delaktighet i smärtskattning ...............................................................................13 
Behov av kunskap kring smärtskattningsinstrument ................................................................................13 
Dokumentationen av smärtskattning ............................................................................................................13 

Organisationens inflytande ............................................................................................................... 13 
Rutiner ..................................................................................................................................................................13 
Utbildningsbehov ...............................................................................................................................................14 
Teamkänsla och palliativa teamets betydelse .................................................................................................15 

Metoder för smärtskattning av palliativa patienter ............................................................................ 15 
Dialog ...................................................................................................................................................................15 
Klinisk blick och erfarenhet ..............................................................................................................................16 
Anhöriga och personals delaktighet i smärtskattning ..................................................................................16 
Behov av kunskap kring smärtskattningsinstrument ...................................................................................17 
Dokumentationen av smärtskattning ..............................................................................................................18 

Organisationens betydelse för kvalitetsförbättring ............................................................................ 19 
Förbättringsförslag .............................................................................................................................................19 

Diskussion ........................................................................................................................................ 20 
Sammanfattning av huvudresultaten ...............................................................................................................20 
Resultatdiskussion ..............................................................................................................................................21 
Metoddiskussion .................................................................................................................................................24 
Studiens kliniska betydelse ................................................................................................................................26 
Etiska aspekter utifrån kliniska syfte ...............................................................................................................27 
Slutsats ..................................................................................................................................................................27 
Förslag till fortsatt forskning ............................................................................................................................27 

Självständighetsdeklaration .............................................................................................................. 27 
Referenslista .........................................................................................................................................  
Bilaga 1 - Informationsbrev ...................................................................................................................  
Bilaga 2 - Samtyckesblankett ...............................................................................................................  
Bilaga 3 - Intervjuguide .........................................................................................................................  
Bilaga 4 - Etisk egengranskning ...........................................................................................................  
 



 

1 
 

Bakgrund 
 

Definition av smärta  
 

International Association for the Study of Pain (IASP) definierar “smärta som en 

obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada eller 

hotande vävnadsskada eller beskriven i termer som sådan skada. Smärta är med 

andra ord förknippat med emotionella och psykologiska reaktioner och är en 

upplevelse som inte kan mätas objektivt. Det är alltså ett tillstånd som drabbar hela 

individen men även påverkar dess omgivning” (IASP, 1994, s 210). 

Smärtupplevelser är individuella och förstärks av följande faktorer som ångest och 

oro (Ming-Tsung, Yazhuo, Falk, & Irene, 2017). Det är patientens upplevelse som 

är det centrala och därför är det bara den berörda som kan bedöma intensiteten 

oberoende av vad omgivningen tolkar (Strang, 2012).  

Smärtanalys 
 

För att uppnå en god smärtbehandling krävs en noggrann smärtanalys där smärta 

identifieras och åtgärdas. Smärtanalys beskrivs som metodiskt arbetssätt för att 

kartlägga och analysera olika delarna i smärtupplevelsen. Vid smärtanalys är det 

viktigt att tänka över andra orsaker än fysisk smärta såsom existentiell, social och 

psykisk smärta (Strang & Beck-Friis, 2016). Olika former av smärtskattnings-

instrument används för att patienter ska ges möjlighet att beskriva sin smärta och 

för att sjuksköterskan ska kunna behandla, utvärdera och dokumentera patientens 

smärta på ett korrekt sätt (Edberg & Wijk, 2014). En del i smärtanalysen är att 

bedöma smärtans intensitet med ett instrument (Strang & Beck-Friis, 2016). 

Smärtskattningsinstrument används som screeningverktyg då inte alla patienter 

berättar spontant om sin smärta (Socialstyrelsen, 2015). Användningen av 

smärtskattningsinstrument underlättar vid uppföljningen av vidtagna åtgärder mot 

smärta och vid rapportering mellan personal (Socialstyrelsen, 2015).  

 

Palliativ vård utifrån historiskt perspektiv 
 

Redan under medeltiden fanns vård av svårt sjuka och döende människor 

beskrivet, vården bedrevs då av munkar, nunnor och präster (Clark, 2007). Ordet 

palliativ kommer från det latinska ordet pallium och betyder mantel. Ordet valdes 
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för att symbolisera den palliativa vården med en mantel som lindar in patienten 

med omsorg (Strang, 2012). Den moderna hospicerörelsen växte fram i London 

under 50-talet där Cicely Saunders ses som en grundare av hospicevården. 

Saunders arbetade som sjuksköterska då hennes intresse för vården av cancersjuka 

väcktes, hon vidareutbildade sig senare till läkare. Saunders insåg och lyfte fram 

att den palliativa vården handlar om en helhetssyn och hennes grundsyn har 

fortfarande ett stort inflytande av palliativ vård. År 1967 startade Saunders ett av 

världens första hospis St. Chrisopher’s Hospice i London (Clark, 2007). Saunders 

utvecklade ”Total pain” konceptet med grundtanken att smärta ska anses och 

behandlas utifrån en helhetsbild. För att förstå helheten, måste hänsyn tas till alla 

delar som fysisk, psykisk, social och andlig/existentiell smärta (Strang, 2013).  

 

Palliativ vård 
 

Palliativ vård är synonymt med vård i livets slutskede. Då har insatserna gått över 

till symtomlindring, det vill säga nu går sjukdomen inte att bota. Cirka 80 procent 

av den svenska befolkningen kommer att behöva palliativ vård under livets sista 

levnadsvecka (Statens beredning för medicins utvärdering [SBU], 2016).  

När sjukdom inte längre går att bota övergår fokus till symtomlindrande vård, 

palliativ vård. Den palliativa vårdens mål är att hjälpa den svårt sjuka människan 

att få bevara sin värdighet och livskvalité för att uppnå största möjliga 

välbefinnande till livets slut (Strang & Beck-Friis, 2016). En förbättrad kunskap 

och beredskap när det görs bedömningar av patienters symtom i slutet av livet är 

något som tydliggörs i studien (Turrillas, Teixeira & Maddocks, 2018).  

 

Vid palliativ vård krävs ett medvetet förhållningssätt, helhetsomhändertagande för 

att hjälpa både patient och anhöriga (Regionala cancercentrum i samverkan, 2017). 

Världshälsoorganisationen (WHO) (2002) definition av palliativ vård bygger på 

ett förhållningssätt för att förbättra livskvalitén för patienter samt anhöriga som 

drabbats av oönskade situationer som uppstår vid livshotande sjukdom. Syftet med 

palliativ vård är att lindra och förebygga lidandet för patienter. Lidandet kan 

förebyggas och lindras genom noggrann analys, tidig upptäckt och att behandla 

smärta (WHO, 2002). Modern palliativ vård handlar inte bara om att symtom ska 
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lindras när de uppstår, vikten ligger istället på att tidigt upptäcka och att förebygga 

symtom, att ligga steget före. Hänsyn måste tas till dimensionerna fysisk, psykisk, 

social och existentiell, dels den enskilda dimensionen men även hur de samverkar 

och till helheten. Smärta räknas oftast till ett fysiskt problem men får också 

psykiska konsekvenser, i form av nedstämdhet och oro, det sociala livet påverkas 

och även tankar väcks om döendet (Strang & Beck-Friis, 2016).  

 

Palliativa vårdens fyra hörnstenar 
 

Utifrån WHO:s definition av palliativvård har fyra hörnstenar formulerats. De fyra 

hörnstenarna finns som ett grundläggande synsätt i den personcentrerade vården 

och de belystes första gången år 2001 i rapporten Döden angår oss alla – värdig 

vård i livets slut. Syftet med hörnstenarna var att vården ska vägleda och 

underlätta så att patienterna och närstående ska få en god samt välfungerande sista 

tid i livet (Statens offentliga utredningar [SOU], 2001). De fyra hörnstenarna 

omfattar symtomlindring, kommunikation, teamarbete och närstående stöd. 

Symtomlindring, innebär att lindra smärta och andra svåra symtom utifrån ett 

helhetsperspektiv som omfattar fysiskt, psykiskt, sociala och existentiella symtom. 

Kommunikation, innebär god kommunikation med den sjuke samt närstående för 

att skapa trygghet, samt god kommunikation i vårdteamet runt den döende 

patienten. Teamarbete, innebär samarbete mångprofessionellt med syftet att hjälpa 

patienten leva så aktivt som möjligt för att bibehålla livskvalité. Närstående stöd, 

innebär att närstående erbjuds att vara delaktig i vården samt stöd under patientens 

sjukdomstid och efter dödsfallet (Socialstyrelsen, 2013, a; Axelsson, 2016; Strang 

& Beck-Friis, 2016). 

 

Smärta ur ett palliativt perspektiv  
 

Vid palliativ vård, framför allt vid cancersjukdomar så förknippas döendet ofta 

med svår smärta. Smärta kan hos de allra flesta lindras genom noggrann 

smärtanalys (Strang & Beck-Friis, 2016). Smärta är en subjektiv upplevelse och 

unik för den enskilde patienten. Smärtskattningsinstrument användas för att 

underlätta för patienten och sjuksköterskan men kan aldrig ersätta samtalet 

(Edberg & Wijk, 2014).  
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En komplicerande faktor är att många patienter inte talar om att de har ont, de vill 

inte vara till besvär för vårdpersonal och anhöriga. Har patienten dessutom 

kommunikationsbesvär, syn- och hörselnedsättning så blir det svårare för 

vårdpersonal att tolka patienternas förändringar i deras lidande (Norrbrink & 

Lundeberg, 2014).  

 

Enligt socialstyrelsen nationella riktlinjer för palliativvård (2017) bör 

smärtskattning i livets slutskede göras på alla patienter. I Lindskog, Tavelin och 

Lundströms (2015) studie som baseras på data från palliativa registret belyser att 

en ökad ålder är relaterad med sämre livskvalité. Vidare visar resultatet på 

skillnader där det framkommer att äldre smärtskattar sig mer sällan, än de yngre 

patienterna som har en cancersjukdom. Enligt socialstyrelsen (2016) finns en 

bristfällig smärtskattnings dokumentation i livets slutskede. Socialstyrelsen har 

beslutat att det ska finnas en rutin för regelbunden smärtskattning för att optimera 

smärtlindringen i livets slutskede (Socialstyrelsen, 2017). 

                                                                    
Svenska palliativa registret  
 

Sveriges Kommuner och Landsting finansierar ett nationellt kvalitetsregister.  

Registret är ett hjälpmedel att göra palliativ vård bättre, oavsett var vården ges 

samt oberoende vilken diagnos som den palliativa patienten har. Registret har en 

enkät med ett antal frågor som innefattar vad som informerats till den sjuke samt 

närstående, vilken symtomlindring och vilka mediciner vid behov som getts, samt 

den omvårdnad den sjuke haft, information om dödsplats samt om efterlevande-

samtal erbjudits. Palliativa registret följer upp utvecklingen av alla enheter som 

registrerar för att kunna göra jämförelser över tid. År 2011 visade statistik att det 

fanns en bristfällig dokumentation av smärtskattning i journalerna (Regionala 

cancercentrum i samverkan, 2012–2014).  

 

I en studie av Smebäck et al. (2017) utifrån statistik i palliativa registret under 

2011–2012 påvisas att smärta var det mest förekommande symtomet hos palliativa 

patienter under den sista veckan i livet. Enligt Socialstyrelsen (2017) finns stora 

skillnader beroende vart i landet den palliativa patienten får sin vård. Statistik från 
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palliativa registret visar att endast 42 procent smärtskattas under sista 

levnadsveckan, sämst är länen Gävleborg, Värmland och Norrbotten. 

Sjuksköterskor rapporterar att genom ett fungerande teamarbete och att känna till 

och använda sig av smärtskattnings-instrument, så leder detta till en förbättrad 

smärtlindring i livets slut för patienter med nedsatt kognitiv förmåga (Brorson, 

Plymoth, Ärnmon & Bolmsjö, 2014). 

 

Palliativa registrets smärtskattningsinstrument                                                                               
 
Patienter kan beskriva sin smärta genom att använda smärtskattningsinstrument så 

kallade screeningsverktyg (Socialstyrelsen, 2015). I palliativa registret efterfrågas 

smärtskattnings instrument Visual Analog Scale (VAS), Numerical Rating Scale 

(NRS) och Abbey Pain Scale (Svenska palliativa registret, 2018). VAS består av 

en kontinuerlig skala på en horisontell eller vertikal linje. Smärtans intensitet utgår 

från 0 poäng som är ingen smärta, till värsta tänkbara smärta som är 10 poäng. 

Patienten uppmanas placera en punkt på linjen som är poängsatt från 0–10 där 

patienten uppskattar sin smärtas intensitet (Hawker, Minan, Kendzerska & French, 

2011).  

 

NRS är en verbal skala där patienten uppskattar sin smärta i en siffra från 0–10 

poäng, där 0 poäng är ingen smärta och 10 poäng är den värsta tänkbara smärta 

som en individ kan ha, detta sägs verbalt (Vårdhandboken, 2018). Regelbunden 

och systematisk smärtskattning har visat sig förbättra smärtlindring för patienten. I 

en studie gjord av Peterson, Carlfjord, Schaller, Gerdle och Larsson (2017) har det 

framkommit att användningen av den numeriska skalan (NRS) ökade markant 

efter att sjuksköterskor fick utbildning i smärtbedömning. NRS upplevdes av 

patienterna som ett enkelt sätt förmedla smärtans intensitet, dock visar studien att 

det kan finnas tolkningssvårigheter då det finns ett behov av dialog för att beskriva 

smärtan och för att sätta ett smärtskattnings mål (Eriksson, Wikström, Årestedt, 

Fridlund & Broström, 2014).    

Abbey Pain Scale, är ett validerat smärtskattningsinstrument som är framtaget för 

att smärtskatta personer med svår demenssjukdom och de som inte kan kognitivt 

förmedla sina smärtupplevelser. Smärtskattningar görs utifrån sex frågor som 
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omfattar patientens uttryckssätt och kroppsliga beteende. Frågorna graderas, 

poängsätts och summeras och utifrån poäng samt bedömer patienters smärta från 

ingen smärta till mild, medelsvår och svår smärta (Edberg & Wijk, 2014). 

Smärtskattnings instrumentet The Abbey Pain Scale anses vara ett lättillgängligt 

hjälpmedel för sjuksköterskor i vården (Abbey et al., 2004). 

 
Smärtskattningsinstrument hos palliativa patienter 
 

Enligt Karlsson, Ernsth-Bravel, Ek och Bergh (2015) framkommer en brist på 

användning av evidensbaserade verktyg i hemsjukvården vid smärtbedömning hos 

patienter med nedsatt kognitiv förmåga. I studien av Chi och Demiris (2017) 

framkommer det, att det finns svårigheter för anhöriga i kommunikation och 

bedömning av smärta med deras närstående i palliativ vård. Anhörigas okunskap 

och svårigheter i bedömningsförmåga av smärta leder till missförstånd i 

smärtmedicineringen. Anhöriga vill ofta att den sjuke ska få vara kvar i hemmet 

och det kan underlättas med stödinsatser som finns att få. Det medicinska ansvaret 

tas över av specialiserade hemsjukvårdsteam och hemtjänst erbjuds för att få hjälp 

med avlastning. Närstående informeras om möjligheten att ta ut närståendepenning 

som gör att närstående kan finnas som ett stöd för den sjuke i hemmet (Axelsson, 

2016). 

 

En central roll för sjuksköterskor är att identifiera och bedöma smärta med hjälp av 

bedömningsinstrument för att uppnå en effektiv smärtlindring inom palliativ vård. 

Sjuksköterskor efterfrågar standardiserade metoder och effektiv smärtskattning, 

lämplig utbildning samt teamarbete för personal som arbetar med palliativa 

patienter (Burns & Mclfatrick, 2015). I en annan studie av Sand & Boström (2012) 

framkommer det en brist hos sjuksköterskor i användningen av riktlinjerna för 

smärtskattning. Smärtskattningar utförs inte alltid och de upplevs som om de inte 

alltid är anpassade till individen. Sjuksköterskor lyfter i studien fram vikten av att 

ha rutiner för smärtskattning och att samarbeta i teamet för god smärtskattning. I 

en studie gjord av Simen (2015) framkommer det, att det finns skillnader i 

sjuksköterskors dokumentation av smärta i journalerna. Dokumentation görs för att 
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alla ska se planering, genomförande och för att kunna utvärdera bedömningar och 

beslut som tagits om patienten. Dokumentation är lagstadgad i hälso- och sjukvård, 

lagar som styr är patientdatalagen, socialstyrelsens föreskrifter, patient lagen och 

samverkan för in- och utskrivning (Patientdatalagen [SFS], 2008:355).  

 
Distriktssköterskans profession i hemsjukvård 
 

Hemsjukvård utförs av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och inkluderar 

omvårdnad, medicinska insatser, rehabilitering samt habilitering som utförs i 

hemmet (Socialstyrelsen, 2008). I hemsjukvård arbetar olika professioner såsom 

sjuksköterskor och distriktsköterskor, där är smärtlindring i livets slutskede ett 

viktigt arbetsområde. Distriktsköterskans ansvarsområde innefattar att arbeta 

evidensbaserat och att ständigt ta vara på ny forskning, som gynnar patienterna 

enligt Svensk sjuksköterskeförening (2008).  

 
Omvårdnadsteoretiskt perspektiv  
 

Britt-Marie Ternestedt har arbetat som sjuksköterska/barnmorska sedermera 

professor inom omvårdnad vid Palliativt forskningscentrum, Ersta Sköndals 

högskola i Stockholm. Tillsammans med forskarkollegor samt kliniskt verksamma 

sjuksköterskor har Ternestedt arbetat fram en modell för personcentrerad palliativ 

vård de 6 S:n (Ternestedth, Henoch, Österlind & Andershed, 2017).  

Vården enligt de 6 S:n bygger på en helhetssyn som inkluderar fysiska, psykiska, 

sociala och andliga/existentiella behov. Dessa behov kan vara svåra att skilja åt 

eftersom de påverkar varandra ömsesidig (Ternestedt, et al., 2017). Modellen utgår 

från begreppen självbestämmande, självbild, symtomlindring, sociala relationer, 

sammanhang och strategier (Ternestedt, et al., 2017). Det grundläggande i 

modellen är respekten för människovärdet och allas rätt till god palliativ vård. Att 

alltid utgå från den enskilde patientens vilja och behov samt att främja ett så gott 

liv som möjligt till livets slut för den svårt sjuka. Patienter med kommunikations-

svårigheter som har svårt att delge sina erfarenheter, behov och sin vilja bör därför 

uppmärksammas särskilt (Regionala cancercentrum i samverkan, 2017). Tanken 

med modellen är att den ska vara ett stöd i förhållningssättet för personal som 
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arbetar palliativt, där syftet är att öka samarbetet med patienten för att höja den 

palliativa patientens ställning i vården (Ternestedt, et al., 2017).   

 

Målen för de 6 S:n  
 

Utifrån personens vilja och behov formas målen i de 6 S:n. 

Självbild: att främja personens möjlighet att vara delaktig i vardagslivet så mycket 

som möjligt. Självbestämmande: att främja personens självständighet och 

självbestämmande. Sociala relationer: att främja möjligheter att bevara viktiga 

sociala relationer och stöd till närstående. Symtomlindring: att främja en så god 

symtomlindring som möjligt. Sammanhang: att främja en känsla av sammanhang.  

Strategier: att främja personens möjligheter att förhålla sig till den annalkande 

döden (Ternestedt, et al., 2017).   

                                                                                                                                                                   

Problemformulering 

I hemsjukvård arbetar professioner som sjuksköterskor och distriktsköterskor där 

är smärtlindring i livets slutskede ett viktigt arbetsområde. Svår smärta förknippas 

ofta med palliativ vård. Genom att identifiera och bedöma smärta med 

smärtskattningsinstrument, kan smärta förebyggas och livskvalité bevaras för den 

palliativa patienten. Statistik som socialstyrelsen hämtat utifrån palliativa registret 

under 2016 påvisar att endast 42 procent av de palliativa patienterna i hela landet 

smärtskattas under sista levnadsveckan och detta trots att smärta är det mest 

förekommande symtomet under sista veckan i livet. Genom att beskriva 

distriktsköterskors erfarenhet av smärtskattning kan underliggande faktorer till den 

bristfälliga användningen av smärtskattningsinstrument vid palliativa patienter 

lyftas fram. 

 

Syfte                                                                                         
 

Syftet med studien är att beskriva distriktssköterskors erfarenhet av smärtskattning 

hos palliativa patienter i hemsjukvård. 
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Metod 
 

Design     
 

Författarna valde en kvalitativ empirisk studie med deskriptiv design (Kvale & 

Brinkman, 2017). I studien valdes att använda sig av kvalitativa intervjuer som 

möjliggör att studera människors erfarenheter (Henricson, 2017).  

 
Undersökningsgrupp                                                                                           
 
Undersökningsgruppen bestod av åtta distriktsköterskor som arbetade i 

hemsjukvård. Inklusionskriterier var distriktssköterskor som arbetat minst två år 

och skulle ha erfarenhet av palliativ omvårdnad i livet slutskede, där 

smärtbedömning med smärtskattningsinstrument förekommer. Exkluderande var 

distriktsköterskor som var sjukskrivna eller som hade en längre ledighet (Polit & 

Beck, 2012; Höglund-Nielsen & Granskär, 2017). Studien genomfördes i en 

mindre kommun i Sverige. 

 

Datainsamlingsmetod  
                                                                                                          
Individuella semistrukturerade intervjuer med öppna frågor genomfördes via 

intervjuguide (bilaga, 2) och bandspelare (Polit & Beck, 2012; Henricson, 2017).   

Uppsatsförfattarna hade själva utformat de öppna frågorna. Frågornas innehåll 

bestod till största delen hur distriktssköterskorna upplevde smärtskattning i 

palliativvård med följdfrågor. Frågorna behövdes inte ställas i samma ordning utan 

kunde anpassas efter vad som kom upp i intervjun. Insamlingen av data skedde i 

ett sammanträdesrum på arbetsplatsen, efter mailkontakt om en överenskommen 

tid. Uppsatsförfattarna själva var medel för datainsamlingen (Polit & Beck, 2012).  

 

Tillvägagångssätt  
 

Muntligt tillstånd till att intervjua distriktsköterskorna gavs av enhetschef och 

medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunen hösten 2017. Skriftlig information 

om studien lämnades ut på en arbetsplatsträff för distriktsköterskor i mars 2018 

och då presenterades studien (se bilaga 1). Vid nästa arbetsplatsträff som var under 

april månad 2018 för distriktssköterskor, samlades samtyckesformulär in av dem 
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som tackat ja till studien av enhetschefen. Åtta distriktsköterskor tackade ja till att 

delta i studien. Tid och plats avtalades genom mailkontakt, så att den intervjuade 

hade en tid som passade dem. Där gavs även information om hur intervjun går till, 

samt hur personuppgifter kommer att hanteras för att upprätthålla en anonymitet. 

Sammanträdesrum bokades, där intervjun kunde ske i en trygg och lugn miljö som 

fanns tillgängligt för en timmes intervju. Enligt Polit & Beck (2012) kan det ge ett 

mer innehållsrikt material om det är en trygg plats där intervjun sker. En 

distriktsköterska i taget intervjuades med öppna frågor av intervjuaren under en 

timmes tid. Intervjun spelades in och det var bara intervjuarna till studien som 

hade tillgång till inspelningen. Efter att en intervju transkriberats, raderades 

intervjun från bandspelaren. De transkriberade anteckningarna kodades med en 

siffra och kommer efter att examensarbetet är godkänt förstöras i 

dokumentförstörare.  

 

Analys       
                                                                                                                                                 
Intervjuerna analyserades genom kvalitativ manifest innehållsanalys. Denna metod 

innebar att författarna genomförde tolkningen på en textnära nivå (Graneheim & 

Lundman, 2004). För att analysera intervjun kom materialet att transkriberats 

ordagrant. Varje enskild intervju utgjorde en analysenhet som lästes av båda 

författarna upprepade gånger för att få en bild av helheten, därefter jämfördes 

skillnader och likheter i texten. Betydande meningar eller ord (meningsenheter) 

som utifrån syftet för studien togs ur. Sedan kondenserades meningsenheterna, 

vilket innebar att texten blev kortare och mer lätthanterligt, men det centrala och 

väsentliga innehållet bevarades (Henricson, 2017; Graneheim & Lundman, 2004). 

Författarna kodade därefter materialet som innebar att meningsbärande enheter 

kodades efter det som var identifierbart och efter förnyad granskning 

kategoriserades dem, för att få begreppsbildning. En kod beskrivs som en 

beteckning på en meningsenhet som beskriver innehållet kortfattat och 

kategorierna beskrivs som att långa meningar förenklas till några få enkla 

meningar, som svarar på frågan vad texten innehåller (Kvale & Brinkman, 2017).  

Koderna från intervjuerna ordnades efter likheter vilket utmynnade i subkategorier 

och slutligen i kategorier utefter de likheter och olikheter som fanns i 
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subkategorierna. En subkategori utgör exempel på en grupp av koder med 

gemensam innebörd och är en del av en kategori. Analysprocessen utfördes av 

båda författarna individuellt och diskuterades sedan mellan sig, för att tillförsäkra 

att ingen viktig del av underlaget blev förbisett (se tabell 1). 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen 
 

Meningsenhet Kondensering Kod Subkategori Kategori 
Även om de kan 

förmedla sig själva 

eller inte, ser jag hur 

de uppträder, orolig, 

jämrar sig, mimiken.  

 

   

Svårt att använda 

skattningsinstrument. 

Behöver bli varm i 

kläderna med det så 

att säga. Ja, men det 

är lätt att det glöms 

bort. Man gör en 

smärtskattning, gör 

en ganska bra 

bedömning, men 

utan dom här 

smärtskattnings- 

instrumenten Vas 

och Abby Pain 

Scale.  

 

 

Vet inte riktigt om 

det finns några 

smärtskattnings -

rutiner. Det är när 

man lägger in 

patienter i palliativa 

registret efter 

dödsfall…..då blir 

man påmind.  

 

Personal kan ge stöd 

i smärtskattning som 

är van att se.  

 

 

Anhöriga kan ju 

lätt…bli jätteorolig 

och ibland måste 

man då ge 

smärtlindring i 

förebyggande syfte.  

 

 

Smärtskattar 

genom 

erfarenhet, mimik 

och motorik. 

 

 

 

Varm i kläderna 

för att använda 

smärtskattnings-

instrument, lätt 

att glömma bort 

Vas och Abbey 

Pain Scale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smärtskattnings- 

rutiner 

efterfrågas först i 

Palliativa 

registret.  

 

 

 

 

 

 

Personal är bra 

att ge stöd i 

smärtskattning, 

de är vana att se.  

 

På grund av 

anhöriga ger vi 

ibland 

smärtlindring i  

 

Mimik  

 

 

 

 

 

 

Glöms bort  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palliativa 

registret  

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal och 

anhöriga  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kroppsspråk  

 

 

 

 

 

 

Inga rutiner  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inget som 

påminner 

 

 

 

 

  

 

 

 

Stöd omkring   

 

 

 

 

 

 

Klinisk blick och 

erfarenhet 

 

 

 

 

 

Bristande rutiner 

i användning av 

smärtskattnings-

instrument.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För sent att 

påminnelsen 

kommer först i 

Palliativa 

registret.  

 

 

 

 

 

Stöd av personal 

samt anhöriga. 
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Forskningsetiska överväganden 

 
Omvårdnadsforskning gällande människor styrs enligt etiska krav utformad av 

Helsingforsdeklarationen. Deklarationen har stor inverkan på nationell lagstiftning 

men är inte juridiskt bindande. Helsingforsdeklarationen gäller all forskning som 

inkluderar prover och data som går att identifiera. Deklarationen innebär att de 

grundläggande principerna för omsorgen av individen alltid måste gå före 

vetenskapens och/eller samhällsintressen (WMA Declaration of Helsinki, 2018). 

Studien genomfördes enligt de etiska principerna; respekt, göra gott och rättvisa 

(Strang & Beck-Friis, 2016). Respekt för informanterna innebar att de medverkade 

frivilligt i studien. Göra gott gjordes med tanke på bemötande och till vilken nytta 

studien görs. Rättviseprincipen innebar att handla rättvist mot varandra, ingen ska 

särbehandlas alla behandlades lika (Strang & Beck-Friis, 2016). 

 

Etisk egengranskning har genomgåtts utifrån en blankett för etisk egengranskning 

av studentprojekt som involverar människor. Blanketten är fastställd ifrån 

Forskningsetiska nämnden Högskolan Dalarna 2016-09-27 (se bilaga 3). Där 

framkom det att vidare etisk granskning inte krävdes. De tillfrågade 

distriktssköterskorna kom att innan deltagande ge sitt skriftliga samtycke till att 

delta. Studien var frivillig och distriktssköterskorna kunde avbryta deltagandet när 

de ville utan att berätta varför. En sårbarhet hos deltagarna kunde vara om de hade 

en närstående som var svårt sjuk eller var i palliativt skede (Kvale & Brinkmann, 

2017). Allt material behandlades konfidentiellt och avidentifierades. Förståelse för 

vikten av smärtskattning, att använda instrumenten kan leda till en förbättrad 

livskvalitet för palliativa patienter i livets slutskede, vilket informerades om innan 

intervjuerna.  

  

Resultat 
 

Analysen av intervjuerna resulterade i tre kategorier med nio subkategorier enligt 

tabell 2.   
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Tabell 2. Kategorier och subkategorier 
 

Kategorier  Subkategorier 

Organisationens Inflytande  

 

 

 

 

Metoder för smärtskattning av palliativa 

patienter  

 

 

 

 

 

 

Organisationens betydelse för 

kvalitetsförbättring   

 

Rutiner  

Utbildningsbehov                                            

Teamkänsla och palliativa teamets betydelse 

                                        

 

Dialog                                                              

Klinisk blick och erfarenhet 

Anhöriga och personals delaktighet i 

smärtskattning 

Behov av kunskap kring 

smärtskattningsinstrument 

Dokumentationen av smärtskattning 

 

Förbättringsförslag 

 

 

Organisationens inflytande 
 
Rutiner 
 
Otillräckliga rutiner för smärtskattning, kom fram i alla intervjuerna. Ingen av 

informanterna som intervjuades kände till några speciella rutiner som de 

följde/arbetade efter vid smärtskattning av palliativa patienter i livets slutskede. 

Några av informanterna blev osäkra, de menade att rutiner bör finnas men alla 

svarade att de aldrig sett någon rutin. Någon informant uppgav att det finns säkert 

om jag letar.  

”Jag har inte sett någon rutin. Det finns säkert en om man letar. Det 

vore ju bra…. Jag tror generellt att vi är lite dålig på att använda 

skalorna” (Informant 2). 

 

Istället för att följa någon rutin för smärtskattning vid vård i livets slutskede 

uppgav informanterna att de gick efter eget huvud, förnuft och efter erfarenhet. 

Några informanter menade att de blir påminda om vad som skulle ha gjorts i 

samband med registreringen i palliativa registret efter dödsfallet. 

”Går efter eget huvud, jag känner inte till några rutiner” 

 (Informant 1).  
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Informanterna var tydliga i sin uppfattning att det finns risker med att det är många 

olika som bedömer patienterna och att då inte ha en bra rutin som följs, gör att det 

kan bli olika behandlingar, vilket kan skapa osäkerhet bland personalen om vad 

som är till det bästa för patienten. Informanterna belyste att om det finnas en rutin, 

kan det säkerställa att patienterna får den bästa smärtskattningen. 

”Vi är många som träffar samma patienter, kanske vi bedömer olika. 

Om vi haft en rutin så kanske vi kunde under en längre tid kunna 

jämföra smärtutvecklingen” (Informant 3).  

 

 
Utbildningsbehov 
 
Informanterna menade att smärtskattningen med instrument hos palliativa patienter 

måste och kan bli bättre. Alla informanterna efterfrågade mer kunskap och 

utbildning av olika smärtskattningsinstrument. Informanterna belyste att det 

kanske finns mer runt om själva instrumenten som de inte känner till.  

”Men det kanske är för man inte är tillräckligt duktig för att utnyttja 

instrumenten” (Informant 1). 

 

Flera informanter efterfrågade mer kunskap i dessa skalor samt att de även belyste 

att det kanske finns andra instrument som är bättre. Alla informanterna var väl 

medvetna om att det finns en bristfällig användning av smärtskattnings-

instrumenten. Informanterna belyste att det är ett viktigt område som måste 

förbättras. Flera av informanterna uppgav palliativa teamet som en viktig 

kunskapskälla och lyfte fram ett önskemål att ifrån palliativa teamet få en 

fördjupad kunskap i de olika smärtskattningsinstrumenten.  

 

Informanterna belyste vikten av få delta när palliativa teamet skrev in patienten, 

informanterna menade att det blev en viktig grund där informanterna fick en 

kunskap och ett utgångsläge i smärta. Informanterna belyste att teamet använder 

sig av skattningsskalan NRS. Informanterna tyckte att få regelbundna 

föreläsningar skulle skapa goda förutsättningar till använda smärtskattnings-

instrument genom att bli påmind regelbundet, det skapar god motivation samt ger 

en följsamhet i användandet. Utbildning i vad som är bra och lämpliga 

smärtskattningsinstrument tyckte informanterna se ett stort behov av. Då de tycker 
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att det blir en bra uppföljning runt patienten, eftersom det är många som vårdar 

och bedömer just den patienten. 

 
Teamkänsla och palliativa teamets betydelse 
 
Informanterna uttryckte stor vilja att göra smärtskattning och påtalade att om vi 

alla i teamet använder det blir det en gemenskap känsla, som gör att man som 

personal blir påmind av att använda smärtskattningsinstrument, vilket ökar 

motivationen. Alla informanterna lyfte fram att de upplevde ett gott samarbete 

med palliativa teamet. De upplevde att teamet fanns som en trygghet och ett stöd 

för informanterna i smärtlindringen hos palliativa patienter och att de hade en 

professionell kunskap. 

”Vi har en bra dialog och bra samarbete med palliativa teamet” 

(Informant 1). 
 

”Tänker på smärtskattningsrutinerna så är det väl palliativa teamet 

som har de bästa kunskaperna” (Informant 4). 

 

 

Metoder för smärtskattning av palliativa patienter  
 
Dialog 
 

Alla informanter uppgav dialog/kommunikation med patienten som det första 

tillväga gångsättet i en del av smärtskattningen. Först att skaffa sig en uppfattning 

om patientens kognitiva förmåga och då patienten är kognitiv och verbal utgår 

smärtskattningen från början via en dialog och då kunde VAS skalan användas. 

Patienten fick skatta sig på en skala mellan 0 - 10.  

”Kan de prata så är det VAS, annars är det Abbey Pain Scale. Ibland 

använder jag måttstock så de får peka ut eller att jag frågar på 

skalan alltså från 0 – 10. Pratar om smärtan hur är det när de är  

som värst och utifrån det beskrivna” (Informant 1). 

 

En informant uppgav att ju mer hon samtalar runt smärtan kan det leda till en 

bredare uppfattning om smärtan. Dialogen tillsammans med den kliniska blicken 

ansågs som ett mycket viktigt hjälpmedel för att skaffa sig en större förståelse för 

smärtans utbreddhet, medan instrumentet mer skattar för stunden, ger inget svar på 

vilken sorts smärta eller i vilken situation smärtan ger till känna. 
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”Kanske för jag inte är så duktig att utnyttja instrumenten. Känns 

som man får mer information ju mer man frågar runt om 

naturligtvis” (Informant 1). 

 

Klinisk blick och erfarenhet  
 

Alla informanterna uppgav olika uttryck för att göra en smärtskattning utifrån sin 

kliniska blick, sin kunskap och erfarenhet. Informanterna uppgav att de tittade och 

sökte efter tecken på smärta såsom motorik, ansiktsuttryck, andning samt att känna 

på patienten.  

”Ser hur de uppträder, orolig, jämrar sig, rör sig, Då är det mer 

kroppsspråk. Ja, ja om de rynkar pannan, mimikspel”(Informant 1). 

 

Informanterna menade att den kliniska blicken tillsammans med dialog med 

patient eller dess företrädare såsom anhöriga/personal, ansågs vara en mycket 

viktig del i smärtskattningen. Flera informanter menade att smärtskattning görs 

hela tiden av alla distriktssköterskor, men inte alla gånger utifrån ett instrument 

och då blir smärtskattningen ogiltig i samband med registreringen i palliativa 

registret.  

 

Anhöriga och personals delaktighet i smärtskattning 
 

Patienter som inte längre kan kommunicera uppgavs som en svårighet i 

smärtskattningen. Där belystes vikten av samarbetet med trygg och kontinuerlig 

anhörig samt van personal. Informanterna menade att personalen ser förändringar 

över tid eftersom informanterna är oftast kortare stunder hos patienten. 

Informanterna belyste att det är viktigt att lyssna, ta in information från alla runt 

omkring patienten som inte själv kunde verbalt uttrycka sig. Informanterna belyste 

även att anhöriga och personal kunde se tidiga, små tecken och fanns där som en 

trygghet och företrädare som kunde larma i tid. Någon informant poängterade 

vikten av att skattningen alltid sker utifrån patienten beskrivning, så länge den är 

kognitiv. 

”För det är alltid svårt att få någon annans beskrivning när man inte 

känner den personen” (Informant 4). 
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Alla informanterna poängterade dock vikten av att se och lyssna in alla runt 

omkring patienten med en förståelse utifrån deras situation i detta skede.  

Informanterna belyste att om det är otrygga anhöriga och ovan personal upplever 

de att patienterna hade mer smärta än vad informanterna eller patienten själv 

upplevde. Någon informant menade att smärtskattningen inte blir tillförlitlig och 

beskrev det så här, är det patientens smärta eller är det anhörigas oro och ångest 

över den svåra situationen att döden närmar sig? Flera informanter kände en press 

att ibland ge smärtlindring i förebyggande syfte. Någon informant menade att det 

kunde vara tvärtom också.  

”Ibland kan det vara så för det minsta lilla, bara de rycker till i ett 

finger så ska de ha en spruta så kan det vara. Men samtidigt är det 

de som sitter där och känner dem bäst och kanske ser tecken på att 

de verkligen har ont också. Det är lite svårt. Det beror helt enkelt på 

hur de man möter är” (Informant 2). 

 
Behov av kunskap kring smärtskattningsinstrument 

 
Informanterna menade att om alla har lämpliga smärtskattningsinstrument att stötta 

sig mot emot, skapar det en trygghet för alla inblandade samt en bra förutsättning 

att möta anhöriga och personal, det blir en trygghet att ha smärtskattnings-

instrument. Några informanter upplevde att instrumenten inte alla gånger passade 

individen, att patienter kan ha svårt att förstå och skatta sig efter VAS skalan, 

någon informant menade att den skattningen ibland blev en chansning. 

”VAS- skalan, men jag tycker det är lite svårt att använda den. Det 

är svårt för folk och även om det är bara två ytterligheter. Ja det blir 

på en höft även om de medverkar själva” (Informant 5). 

 

En informant belyste även patienters svårigheter att smärtskatta då patienten hade 

svåra smärtor, informanten beskrev att patienter i dessa situationer upplevde frågan 

som besvärlig. 

”Medan vissa som mår ganska dåligt eller som har svårt, orkar inte 

riktigt prata, blir irriterad tycker jag, det kan vara jättesvårt att 

pressa fram” (Informant 1). 

 

Flera informanter ansåg även att smärtskattning med instrument bör införas 

tidigare. En informant uppgav att smärtskattning med instrument bör göras fast 

patienten inte säger sig ha smärta eller att den kliniska blicken säger att patienten 
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inte har smärta. Flera informanter frågade efter fler skattningsskalor och belyste att 

de kanske inte hade rätt eller tillräckliga kunskaper i skattningsinstrumenten. Alla 

belyser att de använder VAS skalan om patienten har verbal förmåga och då 

patienten inte är kognitiv används ibland Abbey Pain Scale, men det uppgavs inte 

som en självklarhet i smärtskattningen av palliativa patienter som inte kunde 

kommunicera.  

”Blir godtyckligt om man inte stödjer sig mot ett instrument förstås 

så är det ju” (Informant 4). 

”Men tycker fortfarande det här med instrumenten svårt, att få in det 

i ryggmärgen att använda det oftare” (Informant 6). 

 

Skattningsinstrumentet var en bra utgångspunkt för att kunna utvärdera effekten av 

läkemedel. Smärtskattnings skala 0-10 ansågs av de flesta vara ett enkelt 

instrument och de flesta patienter förstod och kunde skatta sig utifrån det. Även 

belyste någon informant att det var lätt att tydliggöra för patienter utifrån skalan 

när vid behovs smärtlindring skulle ges.  

”Om man berättar för en patient att du inte ska ha en högre smärta 

än kanske ….. 4 då blir det lättare att tydliggöra för patienten när 

dom ska ta extra smärtstillande” (Informant 1). 

 

 
Dokumentationen av smärtskattning 

 
Informanterna belyste att dokumentationen av smärtskattningen var bristfällig. 

Flera informanter belyste att de i samband med registrering i palliativa registret 

efter dödsfallet blev påminda om skattningsinstrument. De hade en uppfattning om 

att de hade skattat med ett instrument men i journalgranskningen i samband med 

registreringen visade det sig annat. 

”Har man inte använt instrumenten och inte dokumenterat utifrån 

det då finns inte smärtskattningen, även fast man gjort en subjektiv 

smärtskattning ”(Informant 4). 

Alla informanterna belyste att de alltid dokumenterade i datajournal, att de gjort en 

smärtbedömning men inte alla gånger hänvisat till instrument. Flera informanter 

beskrev att de dokumenterade i text att patienten har smärta, vad som givets mot 

smärtan samt om patienten blev smärtfri. Informanterna belyste att de 

dokumenterade i patientens palliativa pärm. Och några informanter menade att den 
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röda, palliativa pärmen vägde tungt. Några informanter menade att 

dokumentationen i pärmen som är i hemmet även kunde ha ett samband med 

vilken som var intresserad av att läsa. Om informanterna visste att patienten och 

anhöriga var villig och intresserad av att följa och läsa i pärmen så 

dokumenterades det mer och dessutom med ett språk som var lätt att förstå för 

patienten och anhöriga. Informanterna belyste även att det dokumenterades i 

hemsjukvårdspärmen som fanns hos de patienter som var döende, men inte 

inskriven i palliativa teamet. Dock belystes det inte ha samma vikt i att 

dokumentera i den pärmen som den röda, palliativa pärmen som hade ett annat 

dokument som var mer anpassat för palliativa patienter. En informant poängterade 

att det som inte är dokumenterat, kan inte bevisas att det är utfört. 

”Att vi skriver det för annars finns det inte. Som vi säger till 

hemtjänsten har ni inte signerat på signaturlistan har ni inte gett 

medicinen ”(Informant 5).  

 

 
Organisationens betydelse för kvalitetsförbättring   
 

Förbättringsförslag  
  
De flesta av informanterna upplevde att om organisationen arbetar fram en rutin, 

har alla förutsättningar att göra samma bedömningar. Det skulle leda till 

kvalitetssäkring och ett stöd i att komma ihåg smärtskattning på ett bra sätt. 

Informanterna uppgav faktorer som de ansåg skulle leda till en förbättrad 

smärtskattning av smärtskattningsinstrument av patienter i livets slutskede. De 

uppgav förslag på hur dokumentationen kan förbättras och de menade att denna 

förbättring av dokumentation skulle i sin tur leda till att smärtskattningen med 

instrument blir gjort, en naturlig del, en påminnelse i smärtskattningen. Förslag 

lyftets fram såsom färdiga mallar i datajournalen där skattning måste göras till ett 

visst instrument för att kunna slutföra anteckningen.  

”För många gånger är det så mycket med den patienten eller det är 

mycket över huvudlaget, ja man glömmer bort det här”(Informant 6). 

 

Informanterna föreslog färdiga skattningsskalor och lättillgängliga instrument i 

pärmen i hemmet under fliken för givna läkemedel, samt färdig ruta för skattnings 
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instrument före och efter givet läkemedel i dokumentations blad för givna 

läkemedel. 

”Har vi med oss de här stickorna Abbey Pain Scale kort, så kanske 

vi tänker på att använda de. Lättillgängligt och att man känner att 

det är ett bra stöd” (Informant 8). 

 

Informanterna framförde att det kan bli en förbättring av smärtbedömning då 

Nationellt Vårdprogram Palliativvård (NVP) kommer att införas i kommunen där 

studien utfördes. Personal blir påminda om att använda smärtskattningsinstrument 

vid smärtbedömning, det blir lätt tillgängligt, då NVP ligger hos den palliativa 

patienten som en pärm. Om smärtskattning enligt någon skala görs i hemmet är det 

lättare att komma ihåg att dokumentera i journalen. 

 

Diskussion 
 

Sammanfattning av huvudresultaten  
 

Det framkom i studien att distriktssköterskor i hemsjukvården efterfrågade rutiner, 

utbildning, teamkänsla och lättillgängliga smärtskattningsinstrument samt färdiga 

mallar i journalsystemet för smärtskattning hos palliativa patienter. 

Distriktssköterskorna upplevde ett gott samarbete, en trygghet och ett stöd av 

palliativa teamet i smärtlindringen hos palliativa patienter. Det kom fram att 

informanterna ofta smärtskattar genom dialog, klinisk blick och erfarenhet. 

Smärtskattning med instrument glömdes ibland bort. Vilket medför att en patient 

kan få många olika bedömningar trots samma tillstånd, då det är många som 

arbetar runt patienten. Ökad kunskap om smärtskattning samt vilka instrument som 

används bäst vid olika tillfällen ansåg distriktssköterskorna skulle underlätta 

användning av olika smärtskattningsinstrument. Dialogen med patienten och den 

kliniska blicken uppfattades som viktigt för att få en bred insyn över smärtans 

utbredd, instrumentet upplevdes skatta för stunden. Trygga anhöriga och 

omvårdnadspersonal ansåg distriktssköterskorna som en viktig del i 

smärtskattningen, de känner till patienten bäst och kan se tidiga tecken och larma, 

samt se förändringar av smärtan under tid då distriktssköterskan ofta var där 

kortare stunder. Distriktssköterskorna hade en stor vilja till förbättring och lyfte 

inte fram några hinder för genomförandet utan gav synpunkter på flera enkla 
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metoder för att smärtskattningen med instrument kan bli bättre för palliativa 

patienter. 

 

Resultatdiskussion 
 

Det som framkommer genomgående i resultatet är att distriktssköterskorna vet att 

de ska bedöma smärta enligt smärtskattningsinstrument, men att det glöms bort att 

användas och dokumenteras inte alla gånger i journalen. Då det saknats rutiner 

samt en struktur för att använda smärtskattningsinstrument i palliativt skede, har 

informanterna utgått ifrån dialogen och sedan arbetat utifrån sin egen erfarenhet 

och ibland använt sig av smärtskattningsinstrument. Då patienten inte var kognitiv 

har skattningen skett utifrån kroppsmimiken hos den palliativa patienten. 

Informanterna påpekade att smärtskattnings-instrumenten ibland inte är 

funktionella i förhållande till situationen, att otillgängligheten av dem gör att det 

brister i dokumentationen. Då det finns lagstadgad skyldighet att föra 

patientjournal över de bedömningar som gjorts över patienten och för att vården 

ska kunna utvärderas, är bristande dokumentation inte förenligt med lagstiftningen 

(Patientdatalagen [SFS], 2008:355). I föreliggande studie framkom det att 

informanter använder sig felaktigt av VAS då de egentligen använder sig av 

smärtskattningsinstrumentet NRS, patienten får skatta sig på muntligt på skalan 0-

10. Så utbildning och föreläsningar stämmer väl överens med att få, för att alla ska 

bedöma på samma sätt.                                                                       

I resultatet kom det fram att informanterna saknar anpassade smärtskattnings-

instrument samt att om instrumenten var mer tillgängliga vid vård i livets slutskede 

skulle instrumenten användas kontinuerligt. Likartat resultat har skildrats och 

styrkts i andra studier (Hjermstad et al., 2008; van Iersel, Timmerman & Mullie, 

2006; Zwakhalen, Hamers, Abu-Saad & Berger, 2006).                                                                                                                                         

I artikeln Maguires, Snow-Kaiser, Haisfield-Wolfe och Iyamu, (2016) beskrivs en 

skala Behavioral Pain Scale (BPS) som är tillförlitlig och ett validerat instrument 

som kan användas i vården där patienter inte själv kan kommunicera sin smärta på 

ett bra sätt. BPS kan fungera som en bro mellan en observationsbeteendeskala och 

ett självrapporterat värderingsverktyg. BPS består av olika intryck med 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McGuire%20DB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27497016
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kaiser%20KS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27497016
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ellen%20Haisfield-Wolfe%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27497016
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Iyamu%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27497016
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medföljande poängsystem där ingår bland annat att titta på ansiktsuttryck, grimaser 

och förflyttningar.   

I artikeln Williamson och Hoggart (2005) beskrivs tre smärtskattningsskalor som 

giltiga, tillförlitliga och lämpliga för användning hos patienter med smärta, även 

om Visual Analog Scale har mer praktiska svårigheter än Verbal Rating Scale eller 

Numerical Rating Scale. Detta på grund av att det kan vara svårt att markera på 

linjen av olika orsaker och om det förekommer språköverskridande svårigheter. 

NRS utvärderar smärtan av endast en komponent i smärtupplevelsen och det 

medför att skalan kan utvärderas på ett tillförlitligt sätt i smärtintensitet och 

patienten tycker att den är lätt att förstå. För enkelhetens skull föredrar patienter 

uttrycka sitt obehag, genom Verbal Rating Scale, men den är svår att utvärdera och 

kan missförstås (Williamson och Hoggart, 2005).                                                            

Ifrån palliativa registret finns en mall för att upprätta riktlinjer för smärtskattning, 

där skulle organisationen kunna ta de delar som passar verksamheten för att få till 

en rutin. Exempel på riktlinjer är vilka instrument som ska användas, när ska 

smärtskattning ske, vem är ansvariga för att det blir gjort och hur följs 

dokumentationen upp? Systematisk dokumentation medför att det blir lättare att 

följa förändringar och palliativa registret skriver att regelbunden smärtskattning 

ger en bättre behandling av smärta i palliativt skede. Det poängteras att alla i 

arbetsgruppen runt den palliativa patienten samt att anhöriga fyller en viktig 

funktion för att underlätta bedömning av patientens upplevelser av smärta, eller 

när ett annorlunda beteende inträffar (Svenska palliativa registret, 2018).   

I kompetensbeskrivningen för distriktssköterskor (Distriktssköterskeföreningen i 

Sverige, 2008) ingår att arbeta utifrån en helhetssyn och att identifiera patientens 

smärta och utifrån detta genomföra lämplig åtgärd. Vid anpassade smärtskattnings-

instrument som används kontinuerligt kan detta säkerställas på ett bra sätt. Det blir 

en tillfredsställelse om vi alla kan följa patientens smärta på ett kontinuerligt sätt, 

då vården som erbjuds blir kvalitetssäkrad, personcentrerad och bidrar till 

smärtfrihet för patienten. Denna grund är förenligt med vad Socialstyrelsen 

rekommenderar för adekvat val av behandling som kan ge symtomlindring i livets 

slutskede (Socialstyrelsen, 2013, b).  
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Utifrån de fyra hörnstenarna och modellen de 6 S:n bidrar distriktssköterskorna till 

patientens och anhörigas delaktighet genom dialog och genom dokumentation i 

palliativa pärmen som finns i hemmet. Distriktssköterskorna upplevde att dialogen 

gav patienten möjlighet att berätta om sin situation, vilket kan vara ett behov att få 

berätta om sitt liv för någon som vill lyssna det kan skapa ett sammanhang 

(Regionala cancercentrum i samverkan, 2017). 

Distriktssköterskorna menar att smärtskattning sker utifrån dialog med patienten i 

första hand, vilket bidrar till att bevara patientens självbild och självbestämmande.  

Om patienten inte är kognitiv innebär det att närstående och omvårdnadspersonal 

är en viktig företrädare för patienten. Distriktssköterskorna främjar de viktiga 

sociala relationerna för patienten, då de beskriver vikten av att förstå och visa 

anhöriga respekt i den svåra situationen (Regionala cancercentrum i samverkan, 

2017; Ternestedt, et al., 2017). Även studien av Carlsson (2014) belyser att det är 

en förutsättning för palliativ hemsjukvård att släktingar deltar i vården. 

Enligt modellen de 6 S:n bör symtomlindring främjas, vilket distriktssköterskorna 

gjorde utifrån sin kliniska blick, dialog, erfarenhet samt smärtskattningsinstrument. 

Enligt Socialstyrelsen och palliativa registret är rekommendationerna att använda 

smärtskattningsinstrument för att få så stor följsamhet av god smärtlindring. Det 

här innebär att vården ska se den enskildes behov och att smärtlindring behöver 

följas upp regelbundet. Enligt Socialstyrelsen så har den som ligger för döden ofta 

väldigt ont, vilket medför att detta är ett prioriterat område att smärtskatta 

(Socialstyrelsen, 2017). Ett av de 6 S:n mål är främja strategier vilket beskrivs av 

några distriktssköterskor att de undervisar patienten i NRS skalan. Patienten får ett 

stöd/strategi att veta när behovs mediciner ska tas för att undvika smärt-

genombrott. 

 

Distriktssköterskorna efterlyste regelbunden utbildning i smärtskattning, då ökad 

kunskap samt regelbundna påminnelser gör att personalen skulle bli bättre på att 

använda och dokumentera enligt smärtskattningsinstrumenten. Detta är i linje med 

Jors et al. (2015) som i sin studie belyser att sjuksköterskor har behov av fler 

föreläsningar om palliativ vård och mer fortbildning om vård i livets slutskede. 
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Från kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med specialist 

sjuksköterskeexamen distriktssköterska, 2008 står det att specialistsköterskan ska 

tillämpa evidensbaserad kunskap (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). Detta 

skulle underlättas genom att få avsatt tid till att läsa nya vetenskapliga artiklar eller 

att få utbildning.  

Resultat beskrevs utifrån distriktssköterskor som vårdade patienter som är 

inskrivna i palliativa teamet. Kanske någon fråga skulle ha varit mer riktad mot 

palliativvård för patienter som inte är inskriva i palliativa teamet. Data från 

palliativa registret visar att äldre smärtskattas sämre än yngre palliativa patienter. 

En följdfråga ställdes om det finns någon skillnad på smärtskattning hos patienter 

som är inskrivna i palliativa teamet eller palliativa patienter som inte hör till 

teamet. Distriktssköterskorna ansåg att det inte ska var någon skillnad, men 

menade att det ändå finns en risk att patienter som är inskriven i teamet fick en 

noggrannare skattning. Några distriktssköterskor lyfte att det finns en förväntan på 

vårdprogrammet NVP som skall införas i kommunen, där kommer palliativa 

patienter som inte tillhör ett speciellt team att inkluderas. Detta medför en 

möjlighet att smärtskattning utförs rutinmässigt på alla patienter i livets slutskede 

som socialstyrelsen beskriver i nationella riktlinjer för palliativ vård i livets 

slutskede (2017).  

 

Metoddiskussion 
 

Författarna valde en kvalitativ design för att få ta del av distriktssköterskornas 

erfarenheter av smärtskattning i palliativ hemsjukvård (Polit & Beck, 2012). 

Intervjuerna var semistrukturerade vilket var bra att använda sig av då författarna 

var nybörjare (Polit & Beck, 2012, Henricsson, 2017). Målet har varit att 

informanterna skulle tala så öppet som möjligt om det utvalda ämnet (Höglund-

Nielsen & Granskär, 2017). Att skriva intervjufrågor var svårt och flera uppslag 

förkastades innan intervjuguiden som användes kändes acceptabel (Henricson, 

2017). Frågorna var öppna med följdfrågor, men det blev ibland många 

följdfrågor, vilket gjorde eventuellt att författarna styrde resultatet, vilket inte 

eftersträvades. Författarna är nybörjare att ställa frågor vid intervjuer och 



 

25 
 

författarna förstår att det kan ha blivit ett annat resultat med erfarna intervjuare. 

Författarna intervjuade var för sig, vilket kan ha varit en svaghet då en diskussion 

med reflektion tillsammans kunde ha gett en bättre intervjuförmåga.  

 

Att det bara var kvinnliga informanter kan ha påverkat resultatet. Höglund-Nielsen 

och Granskär (2017) lägger tonvikten på av att samla in mångfaldiga berättelser 

från informanter med olika kön och erfarenheter för att öka studiens trovärdighet. 

Författarna har under uppsatsskrivandet haft upprepad kontakt med varandra och 

fått regelbunden feedback från handledaren (Höglund-Nielsen & Granskär, 2017). 

 

Att det blev åtta informanter kan ses som ett litet antal och det är möjligt att det 

kunde blivit fler variationer om det varit fler informanter. Men då intervjuerna 

ansågs generera mycket information, tror författarna att resultat skulle blivit 

detsamma med flera informanter. Under intervjuerna uppstod nya följdfrågor av 

båda av författarna. Detta kan ses som en styrka genom att flera erfarenheter och 

flera reflektioner i livets slutskede om smärtskattning kom fram i resultatdelen. 

Mångfaldiga följdfrågor anses ge större möjligheter till att finna nya variationer av 

erfarenheter och reflektioner hos informanterna, vilket kan öka studiens 

tillförlighet (Höglund-Nielsen & Granskär, 2017).   

 

Forskarens etiska funktion är att redovisa resultat av hög vetenskaplig kvalitet som 

ska vara så riktig som möjligt och genomförande processen ska vara transparent 

(Kvale & Brinkman, 2017). Genom att så nogsamt som det var möjligt, skildra 

arbetet ingående, med att beskriva resultatet med hjälp av kodade citat, har 

författarna strävat efter att öka trovärdigheten och visa integritet i arbetet (Polit & 

Beck, 2012).                                                        

 

Intervjuerna analyserades med hjälp av manifest innehållsanalys som innebär 

textnära tolkning av materialet (Graneheim & Lundman, 2004). Materialet 

analyserades av båda författarna noggrant. Först tog författarna ut meningsenheter, 

kondensering, koder, subkategorier samt kategorier var för sig och sedan tog 

författarna ut dessa gemensamt, vilket kan vara en styrka i studiens tillförlitlighet, 
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på grund av att risken för viktig information skulle försvinna minimerades. Vid de 

situationer som författarna hade olika uppfattningar samtalades dessa tills båda var 

överens. 

 

För att få en överförbarhet är det av vikt att författarna utförligt skildrar urval, 

datainsamling och analys (Polit & Beck, 2012). Vid sammanställning av resultaten 

använde författarna sig av citat från intervjuerna, för att styrka överförbarheten, 

med tanken att läsaren själv kan bedöma om författarnas tolkning var korrekt.  

Innan datainsamlingen samtalade författarna om sin egen förförståelse med 

varandra. Intervjufrågorna gicks igenom för att se till att frågorna inte var 

vägledande, samt att det gav författarna en ökad medvetenhet om sin egen 

förförståelse. Att forska på sin egen profession var svårt, för att få en ny förståelse 

och att komma över det redan införstådda. En fördel med den egna professionen 

kan vara att se budskapet i meningarna då vi jobbar med samma uppgifter 

(Höglund-Nielsen & Granskär, 2017). Förförståelse är det vetande, den erfarenhet 

som någon har när någon ger sig i kast med att anskaffa ny kunskap, eller öka sin 

kunskap på ett område som någon redan har viss bekantskap med (Höglund-

Nielsen & Granskär, 2017). 

 

Studiens kliniska betydelse    
 

Individnivå; förbättrad smärtskattning kan minska onödigt lidande och bevara 

livskvalité för den sjuke individen. Eventuellt kan det förebygga smärtgenombrott 

hos den sjuke samt att anhöriga kan vara trygg och slippa onödig oro att den sjuke 

inte är smärtlindrad. Vilket beskrivs i studien (Fry, Arendts & Chenoweth, 2017) 

att använda sig av mätinstrument för observation av smärta, minskar smärta och 

lidandet för individen. Gruppnivå; studien har belyst bristen på rutin i användandet 

av smärtskattnings-instrument hos palliativa patienter i hemsjukvården. All vård 

som handhar smärtlindring behöver vara av god kvalitet, då behöver 

distriktssköterskor ha bra rutiner och instrument att använda sig av. 

Samhällsnivå; genom ökad kunskap om smärtskattningsinstrument kan smärta 

lindras och ge en minskad risk för medicinska komplikationer. Det kan i sin tur 

medföra att det blir kostnadseffektivt ur samhällsperspektivet.  
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Etiska aspekter utifrån klinisk nytta  
 

Det var av vetenskapligt värde att få fram vilka erfarenheter distriktssköterskor 

hade vid smärtskattning. Att synliggöra vilka hinder och möjligheter som 

distriktsköterskorna belyste. Detta kan vara underlag till förbättringsarbete för 

smärtskattning och smärtbehandling vid vård av patienter i livets slutskede.  

Smärtskattningsskalor vid bedömning av smärta och vid andra symtom, ökar 

möjligheten till förbättrad symtomlindring för palliativa patienter i livets slutskede. 

(Andersson, Årestedt, Lindqvist, Furst & Brännström, 2017)   

 

 

Slutsats 
 

Distriktssköterskorna i föreliggande studie är tydliga med vad som kan förbättras 

gällande smärtskattning i livets slutskede. Utbildning och tydliga rutiner om vilka 

smärtskattningsinstrument som ska användas och att instrumenten efterfrågas i 

journalerna. Om det finns lättillgängligt på arbetsplatsen och hos patienterna skulle 

det underlätta användandet av smärtskattningsinstrumenten och medföra en bättre 

kontinuitet samt ökad kvalité för patienten. 

 

Förslag till fortsatt forskning   
 

Föreliggande studie kan vara en grund till ett förbättringsarbete, genom att få till 

bättre rutiner för användning av smärtskattningsinstrument vid palliativvård i livets 

slut skede.     
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Bilaga 1 - Informationsbrev 
 
Inbjudan till att delta i en studie om distriktsköterskans smärtskattning av 

patienter i palliativt skede som vårdas i hemsjukvård 
 

Vi är två sjuksköterskor som studerar till distriktssköterskor vid högskolan 

Dalarna. Vi kommer att studera smärtskattning i palliativ hemsjukvård. Vi 

kommer att genomföra en intervjustudie med åtta distriktsköterskor som arbetar i 

hemsjukvård i Ljusdals kommun. Undersökningen handlar om distriktsköterskors 

erfarenhet av smärtskattning. 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna intervjustudie. Intervjuerna är 

planerade att genomföras på din arbetsplats. Intervjuerna kommer att spelas in och 

i efterhand skrivas ner för att analyseras. Allt material kommer att hanteras 

konfidentiellt och förvaras på datorn med lösenord. Efter studiens genomförande 

då examensarbetet är färdigt kommer allt material att förstöras. 

Då intervjuerna är anonyma, förutom för intervjuarna så omfattas inte intervjuarna 

av dataskyddslagen, då det inte finns något som kan koppla intervjun till en 

person, på grund av att inget namn anges. 

Alla distriktssköterskor i kommunens hemsjukvård som arbetar, kommer att bli 

tillfrågad. Av de som vill delta, kommer sedan åtta distriktsköterskor att slumpas 

ut. Intervjustudien tar cirka en timme. Studien kommer att presenteras i form av en 

uppsats vid högskolan Dalarna. Resultatet kommer vi att redogöra för på 

arbetsplatsträffar samt att uppsatsen kommer att finnas till förfogande på varje 

arbetsplats. 

Ditt deltagande i studien är frivilligt och du kan avbryta ditt deltagande när som 

helst utan att utan närmare motivering. 

 

 

 



 

 
 

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga 

distriktsköterskestudenter. 
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Bilaga 2 - Samtyckesblankett 
 

Samtyckesblankett avseende deltagande i studien 

 

Jag önskar delta i studien och ger härmed mitt skriftliga godkännande. 

 

Datum    Namn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Bilaga 3 - Intervjuguide 
 

Öppna frågor   

 

 

● Hur många år har du arbetat som distriktsköterska? 

● Beskriv hur du dokumenterar smärta gällande patienter i palliativt skede? 

● Beskriv vilka evidensbaserade smärtskattningsinstrument du använder dig 

av? 

● Beskriv kommunens smärtskattnings rutiner. 

● Berätta om dina erfarenheter från samarbetet med personal och anhöriga 

som är runt den palliativa patienten vid smärtbedömning? 

● Vilka reflektioner har du om smärtskattning i palliativ vård? 

 

 

Slutfråga  

● Är det något du vill tillägga? 

 

Uppföljningsfråga 

● Har jag uppfattat rätt? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

Bilaga 4 - Etisk egengranskning 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


