
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Examensarbete 

Kandidatexamen 

Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter 
med smärta 

En litteraturöversikt 
 
 
Nurse's experience of caring for patients with pain 
 
A Literature Review 

  

 
Författare: Ann Eriksson & Ewa Lindström 
Handledare: Therese Granström 
Examinator: Anncarin Svanberg 
Ämne/huvudområde: Omvårdnad 
Kurskod: VÅ 2018 
Poäng:15 hp 
Examinationsdatum: 2016-01-13 
 
Vid Högskolan Dalarna finns möjlighet att publicera examensarbetet i fulltext i DiVA. 
Publiceringen sker open access, vilket innebär att arbetet blir fritt tillgängligt att läsa och 
ladda ned på nätet. Därmed ökar spridningen och synligheten av examensarbetet. 

Open access är på väg att bli norm för att sprida vetenskaplig information på nätet. 
Högskolan Dalarna rekommenderar såväl forskare som studenter att publicera sina arbeten 
open access. 

Jag/vi medger publicering i fulltext (fritt tillgänglig på nätet, open access): 

Ja X Nej ☐ 

 
 
 
 Högskolan Dalarna – SE-791 88 Falun – Tel 023-77 80 00  



 

SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund: Smärta är en individuell upplevelse och smärta är en stor orsak till att 

befolkningen söker vård. För att ge säker och god vård krävs det att sjuksköterskor 

ska kunna bedöma och utvärdera patienternas smärta. Sjuksköterskors upplevelser 

kan orsaka ett flertal hinder som kan göra att en god och säker vård inte kan 

uppnås.  Syfte: Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med 

smärta. Metod: Litteraturöversikt som är baserad på 15 vetenskapliga artiklar med 

både kvalitativ- och kvantitativansats. Resultat: Denna litteraturstudies resultat 

visade att sjuksköterskor upplever kunskapsbrist när det gäller att vårda patienter 

med smärta. Sjuksköterskor upplever sig otillräckliga och frustrerade över att inte 

kunna ge en optimal smärtlindring samt en stor rädsla att starta ett missbruk hos 

patienterna. Slutsats: Det är viktigt att fortsätta forska på sjuksköterskors 

upplevelser för att kunna tydliggöra eventuella hinder som försvårar arbetet med 

att ge god och säker vård till patienter med smärta.  

 

Nyckelord: Sjuksköterskor, smärta, vårda, upplevelse 
 

 

 

 
 
 
 
  



 

ABSTRACT 
 
 

Background: Pain is an individual experience and pain is a major cause of people 

seeking care. To provide safe and good care requires the nurse´s to assess and 

evaluate patients' pain. The nurse's experiences can cause a number of obstacles 

that can make a good and safe care can´t be achieved. Objective: To describe 

nurses ' experiences of caring for patients with pain. Method: Literature review 

based on 15 scientific articles both kvalitativ- and quantitative batch. 

Results: This literature study's results showed that nurses are experiencing a lack 

of knowledge when it comes to caring for patients with pain. The nurse´s is 

experiencing inadequate and frustrated not to be able to provide optimal pain relief 

and a great fear to start an abuse of patients. Conclusion: It is important to 

continue research on nurses' experiences in order to clarify any obstacles that 

hinder efforts to provide good, safe care to patients with pain. 
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INLEDNING  
 

Smärta är en stor orsak till att människor söker vård vilket resulterar i att 

sjuksköterskor möter dessa patienter dagligen. Smärta orsakar ett stort lidande hos 

patienter och där sjuksköterskor upplever flera känslor i att inte kunna ta bort 

lidandet. En viktig uppgift som sjuksköterskor har är att hjälpa till att lindra lidandet 

för patienterna, många gånger är inte omvårdnaden tillräcklig för att minska lidandet 

och man kan behöva använda farmakologiska åtgärder. Smärta drabbar alla oavsett 

ålder, kön, religion och patienter med smärta möter sjuksköterskor inom 

slutenvården och öppenvården. Uppsatsförfattarna kände en nyfikenhet av att ta reda 

på hur sjuksköterskor upplever hur det är att vårda patienter med smärtproblematik. 

Patienters smärta upplevs olika av sjuksköterskan beroende på vem det är 

sjuksköterskan har framför sig samt att uppsatsförfattarna såg att det fanns få studier 

på sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med smärta.  

 

BAKGRUND 

 

Smärta 

Smärta delas in i fyra huvudgrupper där orsaken till smärtan är olika. 

Huvudgrupperna är nociceptiv, neurogen, idiopatisk och psykogen smärta. 

Nociceptiv smärta orsakas av att det uppstår en skada i mjukdelarna, även kallad 

vävnadsskada medan neurogen smärta uppstår när nervsystemet blir skadat. De två 

sista grupperna är idiopatisk smärta som uppstår utan någon som helst orsak och 

visar sig som en diffus och ihållande smärta och psykogen smärta orsakas av olika 

psykiska sjukdomar (Bergh, 2009). När man känner smärta är det ett symtom, där 

kroppen talar om att någonting är skadat (Ucuzal & Dogan, 2014). 

Smärtupplevelsen är personlig och endast den som upplever smärtan själv kan veta 

hur den känns (Almås, Valand, Bilicz & Berntzen, 2002). Smärta kan även delas in 

i två områden, akut smärta och långvarig smärta. Akutsmärta uppstår direkt vid en 

vävnadsskada och fungerar som en varningssignal (Bergh, 2009).  

Långvarig smärta har visat sig i minst tre månader från och med den tiden där 

smärtan förväntas vara botad (Almås et al., 2002). 
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För många patienter som lider av långvarig smärta handlar det inte om tre månader 

utan om år men det finns även många patienter som lider av långvarig smärta livet 

ut (Almås et al, 2002). Smärta är ett vanligt tillstånd som drabbar personer på olika 

sätt som försämrar livskvaliteten hos de som lider av långvarig smärta (Desai & 

Chaturvedi, 2012). Otillräcklig behandling av smärta är ett problem hos  patienter 

som kan orsaka oro, ångest, sömnstörningar som i många fall kan påverka 

tillfrisknandet hos patienterna (Zhang et al., 2008). 

 

Bedöma och utvärdera smärta 

I sjuksköterskans uppgift ingår det att kunna bedöma och utvärdera smärta. 

Utvärdering och omprövning av smärta är viktigt för att få en bättre 

kommunikation mellan patienten och sjukvårdspersonal. För att sjuksköteskan ska 

kunna ge en god och säker vård behöver sjuksköterskan kunskap om 

smärtbedömning, som omfattar smärtans karaktär, lokalisation, duration, intensitet 

och varaktighet (Mackintosh & Elson, 2008). Sjuksköterskan kan använda sig av 

olika smärtskattningsskalor för att kunna bedöma och utvärdera smärtan hos 

patienter samt för att sjuksköterskan ska kunna förstå patientens smärta bättre. 

Smärtskattningsinstrument r kan inte ersätta samtalen som äger rum mellan 

patienten och sjuksköterskan. (Bergh, 2009). En skattningsskala som exempelvis 

kan användas är visuell analog skala (VAS). Det är en skala där patienten själv 

skattar sin smärta mellan 1-10, där 1 är ingen smärta och 10 är det värsta tänkbara 

(Bergh, 2009) Ett annat sätt där patienten kan uppge smärtans karaktär och 

lokalisation är en typ av smärtteckning som innebär att patienten kan rita de 

smärtsamma områdena på en bild av en kropp (Fredenberg,Vinge & Karling, 

2014). 

 

Vanliga sjukdomar som orsakar smärta   

Det finns många olika sjukdomar som kan orsaka smärta som visar sig på flera 

olika sätt. Smärtorsakerna kan vara vävnadsskador på grund av olycksfall, 

postoperativ smärta, belastningsskador, viscerala sjukdomar som är sjukdomar i 

inre organ, exempelvis Chrons sjukdom, svår IBS (irritable bowel syndrome) eller 

Endometrios, depression och infektionssjukdomar (Fredenberg, Vinge & Karling, 

2014). Ett annat exempel på en vanlig sjukdom som ger en långvarig 
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smärtproblematik är Fibromyalgi, en kronisk smärtsjukdom med generaliserad 

smärta (Fredenberg, Vinge & Karling, 2014). 

 

Behandling av smärta 

Smärta är inte lätt att behandla, eftersom det är individuellt hur patienterna svarar 

på behandlingen (Mackintosh & Elson, 2008). Några exempel på farmakologisk 

behandling  vid smärta  är paracetamol, är effekten otillräcklig kompliteras det 

med opioider. Vid inflammationer som orsakar smärta ges NSAID preparat 

(Simonsen, Aarbakke & Hasselström, 2004). 

Massage kan ge en smärtlindrande effekt genom att öka genomblödningen och 

frisätta hormonet oxytocin(Bergh, 2009). Patienter med smärtproblematik kan 

använda sig av transkutan elektrisk nervstimulering (TENS) som smärtlindring, 

dock finns det en begränsad evidens för att stödja den behandlingen men fördelen 

är att den kan skötas av patienten själv och inte kräver sjukvårdspersonal och har 

få biverkningar (Mackintosh & Elson, 2008). Patienterna kan också få möjlighet 

att delta i rehabiliteringsprogram och lära sig olika smärthanteringsstrategier 

(Fredenberg, Vinge & Karling, 2014). 

 

Joyce Travelbee  

Joyce Travelbee är en omvårdnadsteoretiker där hennes teori inriktar sig på att 

människan är en unik person. Enligt Travelbee är lidandet och smärtan en del av 

livet och lidandet är personligt. Travelbee tar starkt avstånd till att generalisera 

omvårdnaden som skall ges till patienten. Hon menar att sjuksköterskan bör ha ett 

genuint intresse för patienten som vårdas, detta blir att stärka den medmänskliga 

relationen mellan sjuksköterskan och patienten. De begrepp som Travelbee 

uppmärksammar är människan, kommunikationen, meningen med livet, lidande 

och mänskliga relationer. Enligt Travelbee är kommunikationen viktig mellan 

sjuksköterskan och patienten där känslorna och förståelsen förmedlas. För att 

sjuksköterskan ska kunna förstå och se den unika personen måste sjuksköterskan 

förstå patientens situation och upplevelse och inte jämföras med andra patienter 

som sjuksköterskan mött tidigare (Travelbee, 2009). 
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Sjuksköterskans roll och ansvar  

Sjuksköterskan har ett ansvar att bidra till en god hälsa, förebygga sjukdom och 

lindra lidande. I sjuksköterskans ansvar ingår det att vårdandet ges med respekt 

och värdighet samt att sjuksköterskan visar lyhördhet, medkänsla, trovärdighet och 

integritet för patienter och deras familjer (svensk sjuksköterskeförening, 2014). 

Hur sjuksköterskan bemöter patienter med smärta har en avgörande roll för hur en 

lyckad generell smärtlindring skall bli (Bergh 2009). Otillräcklig smärtlindring  är 

ett generellt problem hos patienter med olika sorters smärtproblematik, vilket ses 

allt för ofta hos patienter med smärta (Zhang et al., 2008). Där har sjuksköterskan 

ett stort ansvar att tro på patienternas smärtupplevelser för att kunna göra en 

korrekt smärtbedömning, vilket i det stora hela kan leda till att sjuksköterskan kan 

bidra med att minska inläggningar av patienter med smärta. Det bidrar även till att 

minska patienternas sjuklighet och öka patienternas tillfredsställelse (Ucuzal & 

Dogan, 2014). Sjuksköterskans roll i personcentrerad vård innebär att stödja den 

person som drabbats av ohälsa, sjukdom och smärta samt att sjuksköterskan sätter 

personen som vårdas framför sjukdomen. Personcentrerad vård innebär en strävan 

efter att synliggöra hela personen genom att ta hänsyn till personens andliga, 

existentiella, sociala och psykiska behov i lika hög grad som personens fysiska 

behov och att respektera personens egen förklaring till sina behov som har lika stor 

betydelse som de behov professionell personal identifierar (svensk 

sjuksköterskeförening, 2010). 

 

Sjuksköterskans upplevelser är viktiga 

Sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter med smärtproblematik är 

betydelsefullt att uppmärksamma, deras ansvar innebär att kunna göra en bra 

smärtbedömning för att kunna ge lämpliga åtgärder för att lindra eller bota 

smärtupplevelsen hos patienterna (Sloman, Ahern, Wright & Brown, 2001). 

Vikten av sjuksköterskans upplevelser har en betydande roll av smärtbedömningen 

men även vid smärtlindringen, där de negativa upplevelserna kan resultera i en 

felaktig utvärdering av smärtan och smärtbedömningen sker endast när patienten 

visar tecken på smärta exempelvis grimaser, gråt, skrik, instabila vitala tecken (Al 

Qadire & Al Khalaileb, 2014; Ucuzal & Dogan, 2014 ). 
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Problemformulering 

Patienter med smärtproblematik möter sjuksköterskor inom olika organisationer i 

sjukvården. Smärtan är individuell hos patienterna. Att möta patienter med smärta 

kan ge en individuell upplevelse hos sjuksköterskan, där sjuksköterskans tidigare 

erfarenheter och kunskaper kan påverka sjuksköterskors upplevelser av vårdandet. 

Sjuksköterskors upplevelser har en betydande roll vid smärtlindring hos dessa 

patienter som kan påverka besluten gällande smärtlindringen. Sjuksköterskor har 

ett omvårdnadsansvar i att lindra smärtan för sina patienter. Uppsatsförfattarna vill 

med denna litteraturöversikt uppmärksamma och beskriva sjuksköterskors 

upplevelser av att vårda patienter med smärta för att kunna ge en patientsäker vård.  

 

Syfte 

Syftet är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med 

smärta. 

 

Frågeställningar 

Hur upplever sjuksköterskan att vårda patienter med smärta? 

 

 
 Definition av centrala begrepp 
 

 

Upplevelse 

Uppsatsförfattarna menar i denna litteraturstudie att upplevelse är någonting som 

sjuksköterskan är med om och som påverkar sjuksköterskan positivt eller negativt. 

Det kan vara upplevelsen av frustration, upplevelse av för lite kunskap, upplevelse 

av misslyckande i sitt vårdande till patienten med smärta samt tillfredställelse av 

att ha lyckats med sitt vårande och tillit i relationen mellan patienter och 

sjuksköterskan. 

 

Patienter 

I denna litteraturstudie definieras patienter som män och kvinnor mellan 18-100 år. 
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Vårda 

Uppsatsförfattarna menar i denna litteratur studie att vårda är när sjuksköterskan 

tar hand om patienter med hjälp av omvårdnadsåtgärder och medicinska åtgärder 

som kan utföras på en vårdavdelning, akutmottagning, primärvården, äldreboende 

eller i hemmet. 

 

METOD 
 

Design 

Denna studie har genomförts som en litteraturöversikt. En litteraturstudie innebär 

att söka kunskap och få en överblick över det verksamma område som valts. 

Genom att ta reda på befintlig forskning inom det valda området, erhålls då en 

överblick av vad som har studerats och vad som det behövs fler studier på 

(Friberg, 2012). 

 

Urval av litteratur 

Litteratursökningen genomfördes i de olika databaserna CHINAL, PubMed och  

Web of science. Genom att välja olika sökord och olika kombinationer hittades 

artiklarna. Sökord som har använts är nurses, pain*, care, nurse* experience*, 

management, knowledge, attitudes och relationship. Den booleska 

söktermen AND har använts i sökningarna och även trunkering.   

 

Inklusionskriterier 

Patienter med smärta i åldrarna 18-100 år och artiklar från år 2006- 2015. Artiklar 

som är kvalitativa samt kvantitativa och skrivna på svenska och engelska.  

 

Exklusions kriterier 
Patienter med psykisk smärta och sjuksköterskor med specialist utbildning. 
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Tabell 1. Litteratursökning 
 

Databas Sökord Antal 
träffar 

Antal lästa 
abstrakt 

Antal lästa 
artiklar 

Antal 
utvalda 
artiklar 

n=15 
Cinahl nurse* AND 

knowledge 
AND attitudes 

AND pain* 

535 10 5 1 

Cinahl nurse* AND 
management 

AND attitudes 
AND pain* 

190 4 3 1 

Cinahl nurse* 
experience 
AND pain 

management 

731 15 6 2 

Cinahl nurses 
knowledge 
AND pain 

736 10 7 1 

Pubmed nurse* 
experience* 
AND pain* 

313 11 2 2 

Pubmed nurse* AND 
experience* 

AND care AND 
pain* 

214 10 1 0 

Pubmed nurse* 
knowledge 

AND  pain* 

179 8 3 0 

Pubmed knowledge 
AND attitudes 
AND nurse* 
AND pain 

901 24 6 4 

Pubmed nurse* 
experience* 

care AND pain* 

139 10 3 1 

Pubmed nurses 
knowledge 
AND pain 

129 4 1 1 

Pubmed relationship 
AND pain* 
AND care 

70 6 4 1 

Web of 
science 

Nurses AND 
attitudes AND 
management 
AND pain 

91 5 1 1 
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Värdering av artiklarnas kvalitet 

Kvaliteten på artiklarna är granskade med hjälp av granskningsmallar från 

Högskolan Dalarna gjorda av Willman, Stoltz & Bahtsevani (2008) och Forsbergs 

och Wengström (2008). Mallarna är en kvantitativ och en kvalitativ (bilaga 1 & 2). 

I denna litteraturstudie kommer artiklar med 60-100% att användas. 

 

Tabell 2. Kvalitetsgrad 

Kvalitet i % Antal kvantitativa artiklar 

N=5 

      

Antal kvalitativa artiklar 

N=10 

Hög 80-100 % 2 6 

Medel 60-79 % 3 4 

Låg < 60 % 0 0 

 

 

Tillvägagångssätt 

Tillsammans har uppsatsförfattarna sökt artiklar i databaserna Pubmed, Cinahl och 

Web of science utifrån sökorden och inklusionskriterierna. Titlar lästes och de 

titlar som var relevanta för det aktuella ämnet samt stämde med syftet lästes även 

abstrakten. De abstrakt som svarade på uppsatsförfattarnas syfte och frågeställning 

resulterade i att hela artikeln lästes.. De artiklar som valdes ut poängsattes utifrån 

Willman, Stoltz & Bahtsevani (2011) och Forsberg Wengströms (2008) 

granskningsmall för att säkerhetsställa att medel till hög kvalitet uppnåddes. 

Resultatet baseras på 15 vetenskapliga artiklar varav 8 uppnådde hög kvalitet och 

7 uppnådde medel kvalité. Tillsammans sammanställde uppsatsförfattarna 

artiklarna till ett resultat och en diskussion. 

 

Analys 

Under artikelsökningen fick uppsatsförfattarna ett fler tal träffar, många artiklar 

gick inte att använda för att de inte svarade på litteraturöversiktens syfte och 

frågeställning. Uppsatsförfattarna analyserade artiklarna tillsammans. Relevanta 

stycken markerades som sedan sammanställdes och kategoriserades utifrån 
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innehåll. Kategorierna har sedan gjorts om till rubriker i litteraturstudien utifrån 

syfte och frågeställning, som sedan blev resultat i litteraturöversikten (Friberg, 

2006). 

 

Forskningsetiska aspekter 

Uppsatsförfattarna har strävat efter att hålla sig objektiva och sanningsenliga till 

det som uppsatsförfattarna läst och skrivit i sin litteraturstudie samt att inte 

förvränga och plagiera innehållet av artiklarna som har granskats. 

I studierna som uppsatsförfattarna har använt sig av var deltagarnas uppgifter 

skyddade och deltagarna deltog frivilligt (Polit & Beck, 2008). 

 

RESULTAT  

Resultatet grundas på 15 vetenskapliga artiklar. Studierna var genomförda i 

länderna Australien (2), Usa (6), Island (1), Kina (1), England (1) och Israel (1), 

Zimbabwe (1), Sverige (1) och Norge (1). De kategorier som resultatet ledde till 

var sjuksköterskans upplevelser vid behandling av smärta, sjuksköterskans 

upplevelser av smärtbedömningsverktyg, sjuksköterskans upplevda hinder, 

sjuksköterskans upplevda känslor och blev rubriker i denna litteraturstudie. 

 

Smärtbedömning 

Det fanns sjuksköterskor som upplevde att de hade goda rutiner gällande 

smärtbedömning, utvärdering av tidigare bedömningar och användning av olika 

smärtbedömningsinstrument (Phillips, Lovell, Luckett, Green & Davidsson, 2013). 

Användningen av olika smärtbedömningsinstrument upplevde sjuksköterskorna 

som en stor hjälp för att lättare kunna förstå patienterna bättre i deras smärta men 

även att smärtbedömningsinstrumenten hjälpte patienterna att kunna uttrycka sin 

smärta om man har svårt att uttrycka det i ord. Smärtbedömningsinstrumenten 

hjälpte även sjuksköterskorna att kunna göra smärtbedömningen på ett tillförlitligt 

sätt och få en bra dokumentation av patientens smärta som även kollegorna kan 

förstå (Layman-Young, Horton & Davidhizar, 2006). Sjuksköterskor upplevde att 

en smärtbedömning som är noggrann genomförd resulterade i att patienterna fick 

en bra och korrekt smärtlindring (Elovsson & Boström, 2011).  
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Det fanns även sjuksköterskor som upplevde att vid smärtbedömningen hos 

patienter fanns det brister vid observationer och bedömningar av patienternas icke 

verbala tecken relaterat till smärta till exempel ansiktsgrimaser, ovilja till att 

mobilisera, beteendeförändringar och kognitiva nedsättningar. Sjuksköterskorna 

upplevde även att användning av smärtbedömningsinstrumenten kan vara svårt för 

patienterna då smärtupplevelser är individuell och att det fanns patienter som inte 

riktigt vet hur dem ska betygssätta smärtan som dem upplevde (Layman-Young, 

Horton & Davidhizar, 2006; Blondal & Halldorsdottir, 2009). Vilket resulterade i 

att sjuksköterskor hade svårigheter i att sätta sig in i patienternas smärta och i vissa 

fall ha svårigheter i att tolka patienternas resultat i smärtskalan korrekt (Blondal & 

Halldorsdottir, 2009). 

 

I studien av Moceri & Drevdahl (2014) framkom det att fanns sjuksköterskor som 

trodde mer på sin egen bedömning av patienternas smärta än på patienternas egen 

smärtskattning.  

Det fanns de sjuksköterskor som upplevde ett misslyckande på grund av sin 

oförmåga att hjälpa till att lindra patienternas smärta. Känslan av misslyckande 

uppstod hos sjuksköterskorna när de såg ångesten i patienternas ansikte över att de 

fortfarande upplevde smärta. (Pellico, Gilliam, Lee & Kerns, 2013). 

Sjuksköterskorna upplevde även ett misslyckande över att se patienternas anhöriga 

lida med patienten. De kände även ett personligt misslyckande över att inte ha 

tillräckligt med kunskap och bristande förståelse för farmakologisk behandling 

(Pellico, Gilliam, Lee & Kerns, 2013). 

Sjuksköterskor upplevde brist på självreflektion när det gäller en effektiv 

smärtlindring samt att det upplevde att de lades för mycket fokus på den fysiska 

smärtan och inte den psykiska smärtan (Greopelli & Sharer,2013). 

 

Flera sjuksköterskor upplevde att sjuksköterskan har en moralisk skyldighet att 

vidta åtgärder för smärta (Blondal & Halldorsdottir, 2009). 

Det fanns många sjuksköterskor även upplevde sin roll som en beskyddare där 

dem skyddar patienterna mot smärta genom att använda analgetika men även 

känslomässigt stöd (Slatyer, Williams & Michael, 2009). 
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När sjuksköterskorna kunde lindra lidandet upplevde de att deras eget 

välbefinnande ökade men när patientens smärta inte gick att bota upplevde de 

känslor som maktlöshet, hjälplöshet, ångest och utmattning som då hotade 

sjuksköterskans eget välbefinnande (Slatyer, Williams & Michael, 2009). 

 

Smärtlindring  

Sjuksköterskor upplevde att deras kunskap om smärtlindring som dem fått med sig 

ifrån grundutbildningen inte alls var tillräcklig. När de kom ut i arbetslivet efter 

deras sjuksköterskeexamen kände de sig inte alls förberedda på att ta hand om 

patienter med olika sorters smärtproblematik (Wilson, 2007). Sjuksköterskorna 

upplevde en kunskapsbrist gällande farmakologisk smärtlindring, vilket visades i 

att sjuksköterskor ofta rapporterade in avvikelser gällande doser, biverkningar och 

även felaktiga åtgärder vid smärtlindringen (Al- Shaer, Hill & Anderson, 2011). 

Det förekom även undermedicinering och övermedicinering gällande 

smärtlindrande läkemedel där sjuksköterskor förklarar detta med att de upplever 

svårigheter att kunna tolka symtom samt att de upplever att de inte har tillräckligt 

med kunskap gällande behandlingar för smärta. Det fanns de sjuksköterskor som 

upplevde att icke farmakologiska insatser var effektivare vid mild till måttlig 

smärta (Manwere, Chipfuwa, Mukwamba & Chironda, 2015). Dem erfarna 

sjuksköterskorna upplevde att de vågade avvakta läkemedels behandling och 

istället först prova omvårdnadsåtgärder då de ansåg att man inte behöver göra en 

akutinsats med läkemedel så fort en patient visar smärta (Elovsson & Boström, 

2011). Sjuksköterskor upplevde en osäkerhet i att vårda patienter med smärta. Det 

visade sig att många sjuksköterskor kände sig osäkra i att veta när det är rätt tid att 

ge smärtlindring, både farmakologisk och icke farmakologisk innan smärtan blir 

för kraftig hos patienterna (Lui, So & Fong, 2008). Det fanns de sjuksköterskor 

som indikerade på att det finns en oro över att inte lyckas effektivt med den 

medicinska smärtlindringen som dem önskar. Vilket resulterar i att det finns en 

osäkerhet vid att ge läkemedel som smärtlindring (Phillips, Lovell, Luckett, Green 

& Davidsson, 2013). Sjuksköterskorna upplevde även stress och oro över att starta 

ett missbruk hos patienter av starkare opioider då sjuksköterskorna har sett ett 

samband mellan smärtökningen och en ökning i deras användning av starkare 
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läkemedel hos deras patienter (Pellico, Gilliam, Lee & Kerns, 2014; Rognstad et 

al., 2012Upshur, Luckmann & Savagean, 2006;). 

 

Sjuksköterskor uttryckte svårigheter och upplevde en stor osäkerhet till att ge 

patienterna personcentrerad vård när patienternas beteende sågs som avvikande 

gällande patienternas smärthantering och sjuksköterskorna inte visste om 

patienternas smärta var äkta eller om det var patienter som sökte efter droger och 

bara hittade på smärtan. Detta var kopplat till att patienterna själva ofta bad om att 

få högre doser av den smärtlindrade medicinen (Pellico, Gilliam, Lee & Kerns, 

2013). I en studie av Rognstad et. al, (2012) utvärderade 69% av sjuksköterskorna 

sig själva som att ha en god kompetens gällande smärta och smärtbehandling. 

 

Sjuksköterskor kunde många gånger uppleva hinder i vårdandet som påverkade 

smärtlindringen för deras patienter som upplevde smärta. De hinder som de 

upplevde var svårigheter i att få kontakt med kollegor med en annan profession för 

att få hjälp och tillgång till icke farmakologiska åtgärder vilket ledde till att 

samarbetet påverkades negativt mellan professionerna, vilket resulterade i att 

patienterna inte fick en god smärtlindrande vård (Ben Natan, Atane & Ad Menko , 

2013;Phillips, Lovell, Luckett, Agar, Green & Davidson, 2013).  

Det fanns flera sjuksköterskor som upplevde att det även fanns faktorer runt 

omkring dem som blev ett hinder vid deras bedömning av smärta och hantering vid 

farmakologisk behandling som stress och oförutsägbara händelser (Pellico, 

Gilliam, Lee & Kerns, 2014). Ett annat hinder som sjuksköterskor upplevde var de 

i vissa situationer började misstro patienterna om deras smärta på grund av att 

effekten av de smärtstillande läkemedlen som patienterna intagit kom för snabbt 

mot vad sjuksköterskorna hade kunskap och erfarenheter om, av den anledningen 

att patienter med smärta som gjorde dem sängliggande kunde direkt efter intag av 

smärtlindring kliva upp ur sängen (Blondal & Halldorsdottir, 2009). 

Ett annat hinder som sjuksköterskor upplevde var att de kom i mellan läkarens 

ordination och patienterna, där sjuksköterskorna fick ta emot ilska och frustration 

från patienter som inte var nöjda med smärtlindringen som läkaren hade ordinerat, 

vilket skapade en oro och rädsla hos sjuksköterskorna över att ge vissa 

smärtstillande läkemedel (Pellico, Gilliam, Lee & Kerns, 2013; Slatyer, Williams 
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& Michael, 2009). Sjuksköterskorna kände maktlöshet när det kom till att 

prioritera mellan patienter och deras smärta. De upplevde ett känslokaos hur de än 

prioriterade (Slatyer, Williams & Michael, 2009).  

Sjuksköterskorna upplevde även en frustration över att komma i kläm mellan 

anhöriga och patienten då anhöriga ansåg att deras närstående var 

underbehandlade i sin smärta (Greopelli & Sharer, 2013). 

 

DISKUSSION 
 

Sammanfattning av resultat 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda 

patienter med smärta. Runt om i världen upplever sjuksköterskor samma sak, att 

de har bristande kunskap gällande smärta och smärtlindring. Sjuksköterskorna 

upplevde även oro, rädsla och stress över att vårda patienter med 

smärtproblematik. Detta resulterar i en negativ attityd hos sjuksköterskorna som 

påverkade vårdandet och smärtlindringen men även påverkade patienterna. 

Sjuksköterskor upplevde känslor som frustration och misslyckande genom att möta 

frustrerande anhöriga, att inte kunna smärtlindra patienterna men även över att 

behöva vara en länk mellan patienterna och läkarna som har den största makten 

gällande smärtan och smärtlindringen.  

 

Resultatdiskussion 

När patienten känner smärta är det ett symtom, där kroppen talar om att något är 

skadat (Ucuzal & Dogan 2014). Smärtupplevelsen är individuell och endast den 

som upplever smärtan själv kan veta hur det känns (Almås,Valand, Bilcz & 

Berntzen, 2002). Vilket även Joyce Travelbee beskriver i sin teori att smärtan som 

upplevs är personlig och att smärta och lidande är någonting som kommer att följa 

oss livet ut samt vikten av att sjuksköterskor inte generaliserar vårdandet 

(Travelbee, 2009). Resultatet visade att sjuksköterskor upplevde kunskapsbrist i att 

vårda patienter med smärta (Ben Natan, Ataneli, 2013; ; Lui, So & Fong, 2008; 

Manwere, Chipfuwa, Mukwamba, Chironda, 2015; Wilson, 2007). 

Kunskapsbristen upplevdes tidigt hos sjuksköterskorna redan under utbildningen 

som resulterade i att sjuksköterskorna inte kände sig redo att vårda patienter med 
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smärta när de kom ut i arbetslivet (Wilson, 2007). Uppsatsförfattarna anser att på 

grund av den kunskapsbrist som sjuksköterskorna upplever finns det en stor risk 

över att patienterna inte får en god och säker vård och att det ger ett ökat lidande 

hos patienterna då sjuksköterskorna har enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, 

SFS 1982:763) en skyldighet att bedriva en patientsäker vård.  

 

Resultatet visade även att sjuksköterskorna upplevde en osäkerhet gällande deras 

kunskap om smärtstillande läkemedel, vilket visades i att sjuksköterskor ofta 

rapporterade in avvikelser gällande doser och biverkningar, på grund av denna 

osäkerhet gällande sjuksköterskornas kunskapsbrist utvecklades en rädsla över att 

starta ett missbruk hos patienterna med starka smärtstillande läkemedel (Al- Shaer, 

Hill & Anderson, 2011; Upsur, Luckmann & Savagean, 2006). Vilket även Bayno 

& Agbenorku (2014) styrker genom att vid administrering av stora doser av 

läkemedel ökar risken till biverkningar samt missbruk.  

Hur patienter utrycker sig i sin smärta kan skilja sig från land till land. I vissa 

länder är man mer uttrycksfull i sin smärta, medan man i andra länder inte ska visa 

att man har ont. Detta kan påverka resultatet i att sjuksköterskor upplever att det är 

svårt att tolka symtomen på smärta, vilket i sin tur leder till fel smärtlindring. Det 

kan leda till brister i patientsäkerheten om inte patienterna får den smärtlindring de 

behöver samt om sjuksköterskorna inte har tillräckligt med kunskap om smärta, 

smärthantering och behandlingar ökar risken för komplikationer hos patienterna 

med smärta, fördröjd sårläkning och att tillfrisknandet tar längre tid. 

 

Resultatet visade att tilliten till patienternas egna bedömningar av sin smärta var 

bristfällig hos sjuksköterskorna, sjuksköterskorna trodde mer på sin egen 

bedömning än på patienternas egna berättelser om sin smärta (Moceri & Drevdahl, 

2014). Det orsakar svårigheter i kommunikationen mellan patienterna och 

sjuksköterskorna vilken resulterade i att patienterna inte fick den smärtlindring 

som de skulle ha haft (Elofsson & Boström, 2011). Kommunikationen har en 

viktig betydelse enligt Travelbee som beskriver i sin teori att kommunikationen är 

ett redskap för sjuksköterskan för att kunna etablera en god kontakt mellan patient 

och sjuksköterska. Travelbee beskriver även att kommunikationen är en process 

och målet för processen är att komma fram till vad denna patient behöver genom 
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att kunna se patientens unika behov och förutsättningar (Travelbee, 2009). Det är 

viktigt att lyfta fram betydelsen av kunskapen om smärta och vikten av att förstå 

patientens unika behov för att sjuksköterskorna ska kunna bemöta och behandla 

patienterna på ett tryggt sätt och uppfylla kraven för en personcentrerad vård 

(Allcock, Elkan & Williams, 2007; Pellico, Gilliam, Lee & Kerns, 2013). 

 

Kunskapsbristen gällande smärta, smärthanteringen och behandlingen som 

sjuksköterskor upplevde överraskade uppsatsförfattarna, att den kunskapsbristen 

upplevs av sjuksköterskor världen över. Resultatets styrka är att sjuksköterskors 

upplevelser blev desamma varifrån vilken land sjuksköterska kom ifrån. En 

svaghet i resultatet är att sjuksköterskornas utbildning kan skilja från land till land.  

Genom att koppla ihop kunskap om smärta och dess betydelse samt 

omvårdnadsåtgärder kan lidandet lindras hos patienterna. Uppsatsförfattarna är 

eniga om att kunskapen om smärtans betydelse är värdefull för att kunna fortsätta 

arbetet mot en patientsäker vård.  

 

Metoddiskussion 

Litteraturstudiens syfte var att skapa en överblick över kunskapsläget inom det 

verksamma området (Friberg, 2006). I detta fall har det inneburit att studera 

sjuksköterskornas upplevelser av att vårda patienter med smärta. Den valda 

metoden är en litteraturöversikt baserade på kvantitativa och kvalitativa artiklar. 

Sökningarna som gjordes i databaserna CINAHL och Pubmed samt i Web of 

science var skrivna både på engelska och svenska och publicerade mellan 2006- 

2015 för att få ny och aktuell forskning. I sökandet av artiklar användes inte MeSH 

termer vilken uppsatsförfattarna anser är en svaghet och är medvetna om att 

urvalen kunde ha blivit bredare. Uppsatsförfattarna är även medvetna om att 

genom att ha exkluderat barn som patienter kan betydelsefulla artiklar ha missats, 

eftersom sökningen gav många träffar. Uppsatsförfattarna ville inte att resultatet 

skulle bli för inriktad på specialiserade sjuksköterskor därför exkluderades artiklar 

som i titeln beskrev detta. Därför blev det den stora skillnaden mellan antal träffar, 

lästa abstrakt och valda tabeller (tabell 1) samt att även ha missat betydelsefulla 

artiklar för litteraturöversikten. 
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När uppsatsförfattarna bedömde artiklarnas kvalitet användes kvalitetsmallarna av 

Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006) och Forsberg & Wengström (2008) (Bilaga 1 

& 2). Artiklarnas poäng som motsvarade under 60%  valdes bort då 

uppsatsförfattarna ansåg att deras kvalité inte var tillförlitlig enligt 

kvalitetsmallarna som användes och artiklar där deras poäng motsvarade över 60% 

som klassas som medel och höga användes till resultatet. (se tabell 2). 

Uppsatsförfattarna är väl medvetna om att översättningen av artiklarna kan ha 

feltolkats och under hela arbetets gång har uppsatsförfattarna strävat efter att ha 

varit objektiva.  

 

Resultatet i denna litteraturöversikt baseras på 15 artiklar som valdes ut av båda 

uppsatsförfattarna. Resultatet ifrån artiklarna kategoriserades utifrån innehåll som 

sedan blev rubriker i litteraturstudien. Artiklar som valdes ut var av både 

kvalitativa och kvantitativa. Det är främst kvalitativa artiklar som har varit mest 

intressanta för syftet i litteraturstudien eftersom resultat som är taget i dessa 

artiklar är sjuksköterskornas egna berättelser och individuella upplevelser. 

 

 

Slutsatser 

Behovet av kunskapen om smärta bör uppmärksammas mer i 

sjuksköterskeutbildningen men även i den fortlöpande utbildningen för att 

sjuksköterskorna ska känna sig säkra i att vårda patienter med smärtproblematik. 

Smärtlindringen har en stor betydelse för patientsäkerheten och genom att förstå 

sjuksköterskans upplevelser och se de hinder som kan uppstå vid vård av patienter 

med smärta, kommer sjuksköterskan kunna ge en bättre och säkrare vård. Det är 

viktigt att fortsätta forska på sjuksköterskans upplevelser för att kunna tydliggöra 

eventuella hinder som försvårar arbetet. Genom denna studie hoppas 

uppsatsförfattarna kunna påvisa vikten av kunskap, utbildning och attityder 

gällande smärtans betydelse för att sjuksköterskan ska kunna upprätthålla en 

patientsäker vård.  
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Studiens kliniska betydelse för samhället samt etiska aspekter 

Genom att ge adekvat smärtlindring till patienter med smärta är det 

samhällssparande då det inte får lika mycket komplikationer och slipper långa 

sjukhusvistelser och minskar lidandet för patienterna. De etiska aspekterna 

tillgodoses genom att man värnar och respekterar om patienternas värdighet 

genom att sjuksköterskan har en god och tillförlitlig kunskap gällande smärta och 

dess innebörd. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 
 

GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING  
 
Kvantitativa studier 
 

 Fråga Ja Nej 
1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   
3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   
4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   
7.  Är designen relevant utifrån syftet?   
8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   
10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   
12.  Är urvalsmetoden beskriven?   
13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14.  Finns populationen beskriven?   
15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   
16.  Anges bortfallets storlek?   
17.  Kan bortfallet accepteras?   
18.  Anges var studien genomfördes?   
19.  Anges när studien genomfördes?   
20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   
21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   
22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   
23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   
24.  Besvaras studiens frågeställningar?   
25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   
27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   
28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

    
 
Maxpoäng: 29 
Erhållen poäng: ? 
Kvalitet:  låg medel hög 
Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och Forsberg & 

Wengström (2008). 
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Bilaga 2 
 

GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING 
 
Kvalitativa studier 
 
 Fråga Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2 Återger abstraktet studiens innehåll?   
3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   
4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   
7 Är designen relevant utifrån syftet?   
8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9 Är inklusionskriterierna relevanta?   
10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11 Är exklusionskriterierna relevanta?   
12 Är urvalsmetoden beskriven?   
13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende 

bakgrundsvariabler? 
  

15 Anges var studien genomfördes?   
16 Anges när studien genomfördes?   
17 Anges vald datainsamlingsmetod?   
18 Är data systematiskt insamlade?   
19 Presenteras hur data analyserats?   
20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   
21 Besvaras studiens syfte?   
22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   
24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    
 
 
 
 
 
 
Maxpoäng: 25 
Erhållen poäng: ? 
Kvalitet:  låg medel hög 
 
Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och 

Forsberg & Wengström (2008). 
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Bilaga 3 
Tabell 3 Resultat tabell 
 

Författa
re 
År 
Land 

Titel Syfte Design 
Metod 

Deltag
are 

Resultat Kvalite
ts-grad 

Al-Shaer, 
Hill & 
Anderson 
2011 
USA 

Nurse´s 
knowledge 
and 
attitudes 
regarding 
pain 
assessment 
and 
interventio
n 

Att fastställa 
sjuksköterskors 
kunskap om 
smärtbedömning 
och 
smärthantering 

Kvantitativ  
 
Frågor via 
enkäter 
besvarades 
med rätt/fel  
Frågorna 
bestod av 13 
farmakologisk
a, 3 icke-
farmakologisk 
och 16 
bedömning 
frågor. 

N=129 Goda kunskaper i 
smärtbedömning 
men däremot 
bristande 
kunskaper i 
farmakologiska 
smärtlindringar 

Medel 
77% 

Ben 
Natan, 
Atane & 
Ad menko 
2013 
Israel 

Nurse 
assessment 
of redidents 
pain in a 
long term 
care facility 
 

Att identifiera 
attityder hos 
sjuksköterskan vid 
smärtbedömning 
hos äldre patienter 

Kvalitativ  
 
En 
Undersökning 
av en 
sambands 
studie av 
frivilliga 
sjuksköterskor 
som har 
arbetat i minst 
6 månader 

N=120 Det behövs mer 
utbildning av 
smärta och att 
inställningen hos 
sjuksköterskan har 
en adekvat 
betydelse på hur 
smärtlindringen 
blir 

Hög 
80% 

Blondal & 
Halldorsd
ottir 
2009 
Island 
 

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

Att öka förståelsen 
för hur det är att ta 
hand om patienter 
med smärta 

Kvalitativ  
 
Ostrukturerad
e intervjuer 
genomfördes 
som dialoger 
med 
sjuksköterskor 
som sedan 
sammanställd
es och 
jämnfördes. 

N=10 Indikerar på att det 
är en utmaning för 
sjuksköterskor att 
vårda patienter 
med smärta på 
grund av att det 
uppstår inre 
konflikter hos 
sjuksköterskan 

Hög 
80% 

Elofsson 
& 
Boström 
 
2011 
Sverige 

Sjuksköters
kors 
upplevelse 
av 
smärtlindri
ng av äldre 
personer I 
kommunal 
hälso- & 
sjukvård 

Att beskriva vad 
sjuksköterskor 
upplever påverkar 
smärtlindring för 
äldre personer 

Kvalitativ  
 
Inbokade 
intervjuer som 
skedde på 
sjuksköterska
ns arbetsplats. 
 

N=18 
(1 
manlig 
&17 
kvinnlig
a) 

Det fanns fyra 
kategorier som 
påverkar 
smärtlindring så 
som 
språkfärdighet, 
kommunikation, 
organisation och 
behandlingsstrateg
ier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medel 
78% 
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Författar
e 

År 
Land 

Titel Syfte Design 
Metod 

Deltaga
re 

Resultat Kvalitet
s-grad 

Greopelli 
& Sharer 
2013 
USA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nurses 
perception 
of pain 
managment 
in older 
adults. 
 

Att fastställa 
sjuksköterskors 
uppfattningar om 
smärtbehandling 
hos äldre vuxna 

Kvalitativ  
 
Frågeformulär 
besvarades 
med öppna 
frågor 
baserade på 
olika 
erfarenheter 
som sedan 
analyserades.  

N=67 Brister på 
självreflektion 
som orsakar 
problem att få en 
effektiv 
smärtlindring.  

Medel 
79% 

Lui, So & 
Fong 
2008 
Kina 

Knowledge 
and 
attitudes 
regarding 
pain 
manageme
nt among 
nurses in 
Hong Kong 
medical 
units 

Att undersöka 
kunskaps nivåer 
och attityder till 
smärtlindring hos 
sjuksköterskor 

Kvantitativ  
 
Formulär där 
25 frågor med 
ja/nej svar 
som sedan 
jämnfördes 
och 
analyserades. 

N=143 Det fanns en 
bristfällig kunskap 
och negativa 
attityder kring 
smärtlindringen 

Medel 
79% 

Manwere, 
Chipfuwa, 
Mukwam
ba & 
Chironda  
2015 
Zimbabw
e 
 
 

Knowledge 
and 
attitudes of 
registered 
nurses 
towards 
pain 
manageme
nt of adult 
medical 
patients: A 
case of 
Bindura 
hospital 

Att bestämma 
kunskap och 
attityder hos 
sjuksköterskor mot 
smärtlindring av 
vuxna medicinska 
patienter vid en 
provincial hospital 
i Zimbabwe. 

Kvalitativ 
 
Tvärsnittsstud
ie där 
systematisk 
slumpmässig 
metod genom 
självadministr
erade 
frågeformulär. 

N=50 Sjuksköterskor 
hade otillräckliga 
kunskaper och 
attityder när det 
gäller 
smärtlindring av 
vuxna medicinska 
patienter 

Hög 
84% 
 
 

 Moceri & 
Drevdahl 
2014 
USA 

Nurse´s 
knowledge 
and 
attitudes 
toward pain 
in the 
emergency 
department 

Att ta reda på 
sjuksköterskors 
kunskaper och 
attityder om 
smärta på 
akutmottagningar 

Kvalitativ  
 
Enkäter 
delades ut 
med öppna 
frågor som 
sedan 
jämnfördes 
och resultat 
sammanställd
es. 

N=65 Kunskapen och 
attityder som 
sjuksköterskor 
hade var 
bristfällig. 
Sjuksköterskorna 
trodde mer på sina 
egna bedömningar 
än på patienternas 
egna berättelser 
om deras smärta 

Medel 
77% 

Pellico, 
Gilliam, 
Lee & 
Kerns 
2014 
USA 

Hearing 
new voices: 
registered 
nurses and 
health 
technicians 
experience 
caring for 
chronic 
pain 
patients in 
primery 
care clinics 
 

Att samla in 
sjuksköterskors 
erfarenheter av att 
vårda patienter 
med kronisk 
smärta 

Kvalitativ  
 
Sjukskötersko
r svarade på 4 
frågor med 
öppna svar 
som sedan 
granskades 
och 
jämnfördes. 
 

N=57 Sjuksköterskor 
kände frustration 
och känslor av 
misslyckande av 
att inte kunna 
smärtlindra 

Hög 
80% 
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Författar
e 

År 
Land 

Titel Syfte Design 
Metod 

Deltaga
re 

Resultat Kvalitet
s-grad 

Phillips, 
Lovell, 
Luckett, 
Agar, 
Green 
&Davidso
n 
2013 
Australien 

Australian 
survey of 
current 
practice 
and 
guideline 
use in adult 
cancer pain 
assessment 
and 
manageme
nt: The 
community 
nurse 
perspective 

Att få en förståelse 
av sjuksköterskors 
upplevelser kring 
att göra 
smärtbedömningar 

Kvantitativ  
 
En 
webbaserad 
undersökning 
där inbjudna 
sjuksköterskor 
fick gå in och 
svara på 
frågor med 
hjälp av 
svaren ja/nej. 

N=62 Upplevelser kring 
smärtbedömninge
n av 
sjuksköterskor var 
både positiv och 
negativ, det skiljde 
sig beroende på 
rollen man hade 
som sjuksköterska 

Hög  
80% 

Rognstad, 
Fredheim, 
Johanness
en, 
Kvarstein, 
Skauge, 
Undvall 
& 
Rostöen 
2012 
Norge 

Attitudes, 
beleifs and 
self-
reported 
competence 
about 
postoperati
v pain  
among 
pshsicans 
and nursing 
working on 
surgical 
wards 

Undersöka 
sjuksköterskans 
attityd, åsikter, 
erfarenheter när 
det gäller  
smärtlindring 
 

Kvantitativ  
 
Empirisk 
studie där 
sjuksköterskor 
från 
olika 
kirurgiska 
avdelningar 
bjöds in att 
fylla i ett 
frågeformulär 
som mäter 
attityder, 
övertygelser 
och 
självrapporter
ad kompetens 
om 
postoperativ 
smärta med 
ja/nej frågor. 

N=407 De upplevde att de 
hade kunnat givit 
en god 
smärtlindring. 
 

Hög 
84% 
 
 
 

Slatyer, 
Williams 
& 
Michael 
2013 
Australien 

Seeking 
empowerm
ent to 
comfort 
patients in 
severe pain: 
A grounded 
theory 
study of the 
nurse´s 
perspective 

Att förklara 
sjuksköterskors 
upplevelse av att 
vårda patienter 
med svår smärta 

Kvalitativ  
 
Sjukskötersko
r intevjuades 
och deras svar 
jämfördes och 
sammanställd
es till ett 
resultat. 

N=33 Sjuksköterskor 
från 
njuravdelningar 
upplevde känslor 
av maktlöshet av 
att vårda patienter 
med ihållande 
svårt smärta 

Hög 
86% 

Upshur, 
Luckman
n & 
Savagean 
2006 
USA 
 

Primery 
care 
provider 
concern 
about 
manageme
nt of 
chronic 
pain in 
community 
clinic 
population 
 
 

Att identifiera 
sjuksköterskans 
upplevelse att 
behandla patienter 
med kronisk 
smärta 

Kvalitativ  
 
Enkäter 
delades ut där 
frågor där 
sjuksköterskor 
beskev sina 
upplevelser av 
smärtlindring 
och som sedan 
sammanställd
es. 

N=111 Sjuksköterskor 
upplevde risker att 
starta ett missbruk 
hos patienter 
genom att använda 
sig av opioider vid 
smärtlindring. 
Dem upplevde 
även okunskap i 
farmakoligisk 
smärtlindring 

Medel 
77% 
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Författar
e 

År 
Land 

Titel Syfte Design 
Metod 

Deltaga
re 

Resultat Kvalitet
s-grad 

Wilson 
2007 
England 
 

Nurses’ 
knowledge 
of pain 

Att fastställa 
utbildning och 
kliniska 
erfarenheter om 
hur det påverkar 
sjuksköterskans 
kunskaper om 
smärta 

Kvantitativ  
 
Enkäter 
delades ut till 
86 st där ja 
och nej frågor 
skulle 
besvaras, det 
kom bara in 
72 enkäter 
tillbaka som 
sedan 
sammanställd
es 

N=72 Den allmänna 
sjuksköterskan 
hade en bristfällig 
kunskap om 
smärta som inte 
kunde relatera till 
deras erfarenheter 
och år inom 
proffesionen 

Medel 
79% 

Young, 
Horton & 
Davidhiza
r 
2006 
USA 

Nursing 
attitudes 
and beliefs 
in pain 
assessment 
and 
manageme
nt 

Att fastställa 
sjuksköterskors 
attityder till smärta 
och 
smärtbedömningsv
erktyg 

Kvalitativ  
 
Enkäter med 
öppna frågor 
delades ut där 
dem skulle 
svara på 3 
frågor 
gällande deras 
erfarenheter 
av 
bedömningar 
av smärta. 

N=52 Visade positiva 
attityder gällande 
användning av 
smärtbedömningsv
erktyg 

Hög 
90% 

 


