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Sammanfattning    

 

Att respiratorvårdas på en intensivvårdsavdelning innebär risker för patienten att 

uppleva smärta. I intensivvårdssjuksköterskans roll ingår att identifiera och bedöma 

patientens behov av smärtlindring, behandla och utvärdera effekten av behandlingen. 

Underbehandlad smärta leder till ett ökat lidande för patienten, ökad sjuklighet, längre 

vårdtid och en ökad mortalitet. Tidigare forskning har visat att majoriteten av patienter 

som vårdats på en intensivvårdsavdelning upplevt måttlig till svår smärta under 

vårdtiden. Syftet med studien var att beskriva intensivvårdssjuksköterskans 

erfarenheter, samt upplevda svårigheter i samband med smärthanteringen hos den 

sederade patienten i respirator. För att besvara syftet valdes en kvalitativ ansats med 

semistrukterade intervjuer. Nio intensivvårdssjuksköterskor intervjuades. Intervjuerna 

analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet presenterades genom följande 

tre huvudkategorier: Att göra en objektiv bedömning på en subjektiv upplevelse, Att 

smärtlindra en sederad patient och Vårdorganisatoriska svårigheter. Det framkom ur 

resultatet att när intensivvårdssjuksköterskorna ska identifiera smärtan hos en sederad 

patient i respirator värderas och tolkas vad olika uttryck står för. Svårigheterna ansågs 

bero på att smärta är en subjektiv upplevelse, bristen av verbal kommunikation, samt 

komplexiteten i att avgöra vad patienten förmedlar och vad orsaken till uttrycket är i det 

unika sammanhanget. Det saknas riktlinjer och redskap för bedömning och behandling 

av smärta. Dokumentationen beskrevs ofullständig och fortlöpande utbildningar inom 

området saknades. Ett smärtskattningsinstrument för patientgruppen skulle kunna 

reducera förekomsten av underbehandlad smärta. Att i större utsträckning ta hjälp av 

närstående som informationskälla skulle sannolikt leda till mer individanpassade 

smärtlindringsstrategier.  

 

Nyckelord: Intensivvårdssjuksköterska, intensivvård, sederade patienter, 

respiratorvård, smärta, underbehandlad smärta, smärthantering, lidande  
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INLEDNING 

Smärthanteringen är enligt egna erfarenheter ett komplicerat område inom sjukvården, 

då det handlar om att bedöma patienters subjektiva upplevelser. Inom intensivvården 

ökar sannolikt komplexiteten då patienters förmåga till kommunikation ofta är nedsatt 

till följ av kritisk sjukdom och sedativa läkemedel. Vi har genom erfarenhet som 

sjuksköterska på en intensivvårdsavdelning och genom specialistutbildningen upplevt 

att främsta fokus inte är smärtan då livsupprätthållande åtgärder prioriteras högst. 

Intensivvårdssjuksköterskor upplevs ha ett stort ansvar i smärthanteringen då de 

tillbringar mycket tid ihop med patienten. Vi har därför valt att beskriva 

intensivvårdssjuksköterskans erfarenheter av smärthanteringen hos sederade patienter i 

respirator.  

 

BAKGRUND 

Intensivvård och intensivvårdssjuksköterskans ansvar 

I Svenskt Intensivvårdsregister (SIR) (2015) definieras intensivvård som en vårdnivå 

vilket omfattar avancerad behandling och strikt övervakning av kritiskt sjuka patienter. 

Intensivvården är en av de former av sjukvård som kräver mest resurser då vården 

innefattar högteknologisk utrustning, samt förhöjd personaltäthet. Vården ska bedrivas 

med stöd från vetenskap, erfarenhet och existerande riktlinjer, där både etiska och 

medicinska perspektiv skall beaktas (Svensk förening för anestesi och intensivvård 

(SFAI) 2015). Intensivvårdsavdelningarna är konstruerade så att patienter som sviktar i 

kroppens vitala organ ges optimala möjligheter att överleva. Patienterna på en 

intensivvårdsavdelning är ofta uppkopplade med avancerad apparatur som respirator, 

övervakningsmonitor och infusionspumpar, vilket kan vara påfrestande då det frekvent 

uppstår ljud, larmar och blinkar. Den högspecialiserade vården kräver ständig närvaro 

av personal då undersökningar, behandlingar och omvårdnad skall genomföras med 

jämna mellanrum vilket kan ge upphov till stress för patienten (SIR 2014). 

Intensivvårdssjuksköterskans ansvar att identifiera och bedöma patientens behov av 

smärtlindring, behandla och utvärdera effekten av behandlingen (Gulbrandsen 2009, ss. 

101-117). I det här examensarbetet översätts det engelska uttrycket ”pain management” 

som sammanfattar de olika momenten med ordet smärthantering.  

 

Intensivvårdssjuksköterskan ska enligt professionens kompetensbeskrivning 

(Riksföreningen för anestesi och intensivvård (AnIva) & Svensk sjuksköterskeförening 

(SSF) 2012) ha kunskaper om att identifiera patientens individuella behov, ha ett 

professionellt och etiskt förhållningssätt till patienten och närstående, samt arbeta för att 

förebygga ohälsa. I Wang och Tsai (2010) studie framgår att inom intensivvården är 

intensivvårdssjuksköterskan ansvar inom smärthanteringen central dygnet runt, då hen 

tillbringar mycket tid ihop med patienten. Både läkaren som ordinerat läkemedlet och 

intensivvårdssjuksköterskan har ansvaret för rätt administrering, men i praktiken är det 

sjuksköterskan som har ansvaret (Gulbrandsen 2009, ss.101-117). 

 

Enligt Dahlberg och Segesten (2010, ss. 114-115) innebär vårdandet med livsvärlden 

som inriktning att kunna förstå och utforska världen utan att förvränga något. Inom 
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intensivvården förändras situationen ständigt vilket leder till att det blir komplext att 

tolka någons livsvärld, lyhördheten och följsamheten till patienten blir betydelsefull. 

Det beskrivs att verbal kommunikation inte är nödvändigt för att kunna ta del patientens 

livsvärld. Höga krav ställs på vårdaren då hen måste kunna kontrollera sin förförståelse 

för att kunna ha ett mottagligt förhållningsätt.  

 

Etiska aspekter inom intensivvård 

Intensivvårdsverksamheten ska kännetecknas av etiska principer där etiska 

överväganden ska vägas in vid bedömning av behandling och prioriteringar (AnIva & 

SSF 2012). Inom en intensivvårdskontext innebär autonomiprincipen att sederade 

patienter ska delges information om behandlingar och strategier. Nyttoprincipen är en 

sammansättning av att göra gott och inte skada-principen, vilken innebär att allt som 

sjukvården gör gentemot patienten ska vara av ett gott syfte, där nytta och risk måste 

utvärderas. Oavsett bakgrund och vårdorganisatoriska resurser har alla patienter rätt till 

vård enligt rättviceprincipen (Lundberg, 2012, ss. 18-26). 

 

Intensivvården har flera aspekter att väga in, vilket resulterar i att etiska dilemman kan 

uppstå. Patienten har rätt till intensivvård enligt rättviseprincipen, intensivvården kan 

rädda liv, men vården kommer sannolikt också leda till smärtor och lidande. Detta 

innebär att all behandling måste anpassas individuellt så att i förenlighet med 

nyttoprincipen det goda överstiger det potentiellt skadliga. Livskvaliteten efter 

utskrivning från intensivvårdsavdelning är ett resultat av vårdkvaliteten under vårdtiden 

och är högst individuell (Lundberg, 2012, ss. 18-26). 

 

Patientens upplevelser av att vårdas på en intensivvårdsavdelning 

I två större svenska studier framkom det att majoriteten av patienterna har obehagliga 

minnen från intensivvårdstiden (Samuelsson 2011; Egeröd et. al. 2015). Patienterna 

uppgav fysiologiska, emotionella och psykologiska minnen som var förenat med hög 

stress och obehag. Fysiologiska minnen som de kopplade till obehag var oförmågan till 

att kunna kommunicera, upplevelser av smärta och känslan av att inte kunna andas. 

Emotionella upplevelser var rädsla, panik och känslan av förlorad kroppskontroll. 

Psykologiska obehag som nämndes var mardrömmar och hallucinationer. I Egeröd et. 

al. (2015) studie framgår att när patienten förlorar förmågan att kommunicera kan 

patienten känna sig avskild från verkligheten, vilket leder till ett stort behov av 

information för att skapa trygghet. 

 

Tidigare forskning visar att majoriteten av patienterna som vårdats på en 

intensivvårdsavdelning upplevde måttlig till svår smärta trots aktiv smärtbehandling 

under vårdtiden (Ayasrah 2016; Sigakis & Bittner 2015; Alderson & McKechnie 2013; 

Gelinas, Arbour, Michaud, Robar & Cote 2013; Gerber, Thevoz & Ramelet 2015). 
Både patienter och närstående delgav att smärta var det bestående minnet från sin tid på 

intensivvårdsavdelningen (Sigakis & Bittner 2015). Det finns många potentiella 

smärtkällor inom intensivvård som själva sjukdomen eller skadan i sig. Andra orsaker 

till smärta kan vara behandlingar, undersökningar, venprovtagning, invasiv utrustning, 

samt vårdrelaterad smärta (Alderson & McKechnie 2013; Samuelsson 2011; Sigakis & 

Bittner 2015). Alderson och McKechnie (2013) beskriver att andra bidragande orsaker 
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till smärtupplevelser på intensivvårdsavdelningen är miljön som bidrar till störd sömn, 

stress, ångest och obehag samt förflyttningar och transporter. 

 

Inom intensivvård uppstår ofta ett behov av att säkerställa patientens luftväg genom 

intubation. Detta innebär att en endotrakealkanyl förs ner i patientens luftstrupe, via 

mun eller näsa för att sedan anslutas till en respirator.  Respiratorn hjälper patienten 

med andningsarbetet utifrån det individuella behovet vid andningssvikt (Hagan & 

Wilson 2017 s. 456-458). I Samuelson, Lundberg & Fridlund (2007) studie berättade 

patienter efter utskrivning att endotrakealtuben orsakade obehag och smärta under deras 

vårdtid.  

 

Smärta och lidande 

Smärta är en obehaglig sinnesupplevelse som är förenat med vävnadsskada eller som en 

varningssignal av en hotande skada. Smärta är uppbyggt på subjektiva sinnesintryck 

med innehåll av både själsliga och kroppsliga aspekter. Ett flertal psykologiska känslor 

som oro, rädsla, stress och ovisshet kan ge liknande uttryck som smärta vilket försvårar 

bedömningen (Werner & Strang 2003, ss. 13-28). 

 
Akut smärta förekommer vid vävnadsskada i samband med exempelvis operation eller 

trauma vilket ofta är en tillfällig smärta som försvinner efter läkning. Långvarig smärta 

eller kronisk smärta är ett tillstånd där smärtan består flera månader efter förmodad 

läkning. En sannolik uppkomstmekanism för detta är långvarig exponering av akut 

smärta vilket leder till att smärtsystemet blir överkänsligt. Långvariga smärttillstånd kan 

orsaka lidande för individen vilket kan leda till ett minskat förtroendet för sjukvården. 

Lidandet som en konsekvens av smärta kan leda till både en känsla av rädsla, 

förminskat egenvärde och förlust av sin personliga integritet (Werner & Strang 2003, ss. 

13–28). Dahlberg och Segesten. (2010, s. 47) skriver att målsättningen med allt 

vårdandet är att hindra och lindra lidande.  

 

Smärtlindring 

Smärtbehandling syftar till att minska lidande och att öka livskvaliteten för att undvika 

konsekvenser av obehandlad smärtar (Werner & Strang 2003, ss. 13-28). Det finns både 

farmakologiska och icke farmakologiska smärtlindringsalternativ. De mest 

förekommande läkemedlen som används inom intensivvården är analgetikum som 

Morfin, Fentanyl, Remifentanil (Ultiva) och Alfentanyl (Rapifen), samt även 

antiinflammatoriska (NSAID) och antipyretiska (Paracetamol), lokalanalgesi och 

lokalanestesi samt sekundär analgetika som antidepressiva (Gulbrandsen 2009, ss. 101–

117).  

 

Icke farmakologisk smärthantering bör ingå i en anpassad optimal 

smärthanteringsstrategi, då detta är resurs- och kostnadseffektivt, samt ger en bra 

smärtlindrande effekt (Sigakis & Bittners 2015). I en studie av Gelinas et al. (2013) 

framkommer att icke farmakologisk behandling innefattar kognitiva, emotionella och 

fysiska delar. De kognitiva strategierna innebär delaktighet, information, distraktion och 

avslappning. Fysiska åtgärder innefattar massage, kyl/värmebehandling och 

lägesändringar. Emotionella tillvägagångsätt handlar om att trösta och beröring. Daglig 
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omvårdnad, noggrann hygien samt att skapa en behaglig miljö genom att reducera 

stressmoment som ljud, ljus, rumstemperatur och bekvämlighet genom rätt 

positionering i sängen minskar patientens upplevelse av smärta. Vanliga typer av 

behandlingar eller åtgärder som uppskattas av patienter är musikterapi, att förbereda 

patienten inför något genom information, kontrakturprofylax, närståendes närvaro, att 

inge hopp, orientera patient till tid och rum, titta på tv, samt vilostunder. 

 

Smärta och sedering 

Inom ett intensivvårdskontext kan patienten behöva sederas då hen skall tolerera en 

endotrakealtub i halsen samt behandlas med respirator som kan vara smärtsam, 

stressframkallande och ångestskapande. Bedömning av sederingsnivån är beroende av 

intensivvårdssjuksköterskans kompetens, kunskap och erfarenhet (Gulbrandsen 2009, 

ss. 119–126). Det finns olika nivåer av sedering från lätt till djup sömn. Sederingsnivån 

kan bedömas av intensivvårdssjuksköterskan med hjälp av sederingsskalor (Berggren 

2012, ss. 704-713). Sigakis och Bittner (2015) beskriver i sin studie att risker med 

traditionellt hög användning av sedativa farmaka kan leda till längre vårdtider då 

smärtan kan förbli obehandlad.  

 

Konsekvenser av obehandlad smärta 

Obehandlad smärta har stor inverkan både fysiologiskt och psykologiskt på kort och 

lång sikt för patienten. Enligt Sigakis och Bittner (2015) beror många av effekterna på 

stressresponsen då det autonoma nervsystemet utsöndrar katekolaminer och 

stresshormoner, vilket leder till vasokonstriktion, försämrad genomblödning till 

kroppens organ och nedsatt partialtryck av oxygen. Smärta beskrivs kunna leda till 

hyperglykemi, ökad risk för ulcus, förlängd sårläkning och kardiovaskulär påverkan. 

Vidare påverkas lungor i form av sämre följsamhet med respirator, nedsatt funktion av 

diafragman (som leder till försämrad hoskraft och förmåga till djupandning och på så 

sätt en ökad risk för lunginflammation), trombosrisken ökar relaterat till 

immobilisering, smärta ger även en försämrad sömn vilket reducerar återhämtningen. 

Kroniska smärttillstånd kan förvärras vid kritisk sjukdom (Sigakis & Bittner 2015; 

Alderson & McKechnie 2013). Patienter som vårdats på en intensivvårdsavdelning har 

visat sig ha större risk att utveckla kroniska smärtbesvär till följd av kritisk sjukdom än 

patienter som vårdats på andra vårdinrättningar. Kroniska smärttillstånd efter 

utskrivning från intensivvården beskrivs vara ett stort problem som är förenligt med 

nedsatt livskvalitet (Sigakis & Bittner 2015). 

 

Obehandlad smärta ökar risken för delirium, känslan av hjälplöshet, ångest, rädsla, 

depression och posttraumatiskt stressymptom (PTSD) (Alderson & McKechnie, 2013; 

Sigakis & Bittner 2015). Risker med obehandlad smärta är att den upplevda kvaliteten 

av vården minskar, vilket kan få till följd att både patienter och anhöriga känner ett 

missnöje med sjukvården. Det beskrivs också leda till längre tid i respirator som leder 

till längre vårdtider, ökat lidande och högre mortalitet (Sigakis & Bittner 2015).  
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PROBLEMFORMULERING 

Intensivvårdssjuksköterskan ska kunna identifiera patientens behov av smärtlindring, ta 

del av sederade patienters livsvärld och anpassa vården för en enskild individ. 

Intubering, läkemedel, undersökningar, behandlingar, omvårdnad, transporter i en 

högteknologisk miljö som bidrar till störd sömn är en del av intensivvårdspatientens 

vardag som bidrar till risker för smärtupplevelser. Med anledning av riskerna att utsättas 

för smärta och lidande under vårdtiden på en intensivvårdsavdelning innebär det att all 

behandling måste anpassas individuellt så att i förenlighet med nyttoprincipen det goda 

överstiger det potentiellt skadliga. Underbehandlad smärta inom intensivvård leder till 

ett ökat lidande, längre vårdtid och en ökad mortalitet. Tidigare forskning har visat att 

trots hög sederingsnivå kan patienten lida av smärta, samt att majoriteten av sederade 

patienter i respirator upplever måttlig till vår smärta. Trots medvetenheten om 

problematiken kring smärthanteringen på intensivvårdsavdelningar visar tidigare 

forskning att brister fortsatt föreligger. Vi har identifierat ett behov av att beskriva 

intensivvårdssjuksköterskans erfarenheter av smärthantering och dess svårigheter hos 

denna patientgrupp för att öka medvetenheten om problemet.  

 

SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva intensivvårdssjuksköterskans erfarenheter av 

smärthantering och dess svårigheter hos sederade patienter i respirator. 

 

METOD 

Ansats 

En kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer valdes. Intervjuer lämpar sig när 

informantens subjektiva upplevelser av ämnet ska studeras (Polit & Beck 2012, s. 509). 

Intervjuer kan med fördel användas när examensarbetet syftar till att utforska komplexa 

frågor som behöver en djup förståelse. Intervjuns syfte är att få varierande beskrivningar 

av upplevelser och erfarenheter från intervjupersonens livsvärld (Kvale & Brinkman 

2014,  s. 47). Intervjun grundar sig i vardagslivet och kan genom samtal utbyta åsikter 

om ett gemensamt intresse som bygger på mänsklig interaktion (Kvale & Brinkman 

2014, ss. 17-18).  

 

Informanter 

För att kunna genomföra studien togs kontakt med två intensivvårdsavdelningar i Västra 

Götaland. Avdelningarna var av olika storlekar i form av antal vårdplatser och personal, 

båda var allmänna intensivvårdsavdelningar. Valet på de två avdelningarna beror på 

lättillgängligheten av informanter då författarna arbetar på den mindre avdelningen samt 

att en av författarna genomfört verksamhetsförlagd utbildning på den större. Denscombe 

(2016, ss. 77–78) beskriver detta som ett bekvämlighetsurval, vilket underlättar då 

forskarnas resurser är begränsade, samt att det sannolikt förenklar processen genom 

främst tidsaspekten. Inklusionskriterier var specialistutbildad 

intensivvårdssjuksköterska med minst ett års erfarenhet inom intensivvård. Kriterierna 

ansåg författarna gynna studiens syfte då det krävs en viss erfarenhet och volym inom 
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respiratorvård för att kunna reflektera över komplexiteten av vårdandet, samt att 

förhoppningen var att få en bred variation på informanterna. Inklusionskriterier är ett 

bra verktyg för att få fram deltagare som passar till studien (Polit & Beck 2012, s. 519).  

 

Urvalsprocessen var ett explorativt urval som Denscombe (2016, ss. 63–90) beskriver 

kan användas till mindre projekt inom kvalitativ forskning, då syftet med urvalet är att 

få fram insikter och erfarenheter. Kontakten togs genom först ett telefonsamtal till 

vårdenhetscheferna, där författarna presenterade projektet kortfattat för att sedan bifoga 

ett informationsbrev (Bilaga 1) via mail där studiens bakgrund och utformning beskrevs 

mer detaljerat. Efter ett muntligt och senare ett skriftligt godkännande av 

avdelningscheferna kontaktades lämpliga informanter genom en studentansvarig 

sjuksköterska på en av avdelningar och av avdelningschefen på den andra avdelningen. 

Informanterna erhöll en forskningspersonsinformation (FPI) om deras rättigheter och 

studiens syfte (Bilaga 2). Studentansvarig sjuksköterska koordinerade kontakterna på 

sin avdelning medan författarna själva fick koordinera kontakten med informanterna på 

den andra. Totalt åtta kvinnor och en man i åldrarna 32-59 år, varav fyra 

intensivvårdssjuksköterskor från den större avdelningen och fem från den mindre 

intervjuades. Arbetserfarenheter varierade mellan 1-25 år. Några av informanterna hade 

erfarenheter från olika arbetsplatser vilket inkluderade specialiserad intensivvård inom 

neurologi samt intensivvård utanför Sverige. En sjuksköterska hade dubbel 

specialistkompetens inom anestesi och intensivvård. Ingen av de tillfrågade 

informanterna föll bort. Demografiska data redovisas nedan i tabell 1.  

 

Tabell 1.  Demografisk data av informanter (n =9). 

Informanter Kön Antal år som 

Iva-ssk 

Erfarenheter av 

en eller flera 

arbetsplatser 

Ålder 

1 Kvinna 12 1 44 år 

2 Kvinna 3 1 52 år 

3 Kvinna 20 ≥1 51 år 

4 Man 8 1 44 år 

5 Kvinna 17 ≥1 59 år 

6 Kvinna 25  ≥1  55 år 

7 Kvinna 1 1 32 år 

8 Kvinna 12 1 38 år 

9 Kvinna 6 1 36 år 

 

Datainsamling 

I september och oktober månad 2017 genomfördes totalt nio stycken intervjuer 

inkluderad en pilotintervju. Pilotintervjun genomfördes för att författarna ville se om 

frågorna var lätta att förstå och ta till sig. Enligt Denscombe (2016, s. 237) bör metoden 

testas i förväg för att få en inblick i hur den fungerar. Pilotintervjun svarade på syftet 

och inkluderades senare i resultatet. Intervjuerna inleddes med en kort presentation om 

vilka författarna var, samt att ett skriftligt informerat samtycke inhämtades. När 

ljudupptagningen inleddes fick informanterna en mer formell redogörelse där även deras 

etiska rättigheter beskrevs.  De första minuterna av intervjuerna kan vara avgörande för 
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utfallet, informanten behöver känna sig trygg innan hen berättar om sina erfarenheter 

inför intervjuaren (Kvale & Brinkman 2014, ss. 170-171).  

 

Intervjuguiden (Bilaga 3) byggdes upp med semistruktur och inleddes med att 

informanten fick presentera sig kort, därefter gick intervjuaren in på ämnet. Kvale och 

Brinkman (2014, ss. 165–182) skriver att intervjuaren är sitt eget verktyg vilket kräver 

kunskap om den mänskliga interaktionen. Vidare beskrivs det att samma frågor betyder 

olika beroende på vilken person man har framför sig vilket ställer krav på intervjuarens 

flexibilitet och tolkningsförmåga. Flexibiliteten handlar om att kunna ställa olika typer 

av frågor som specificerade, direkta, sonderande och uppföljningsfrågor. Exempel på 

specificerade frågor var: Hur gör du då? eller sonderande frågor som: Kan du utveckla 

det? Uppföljningsfrågor kunde ställas som: Fortsätt din beskrivning eller en upprepning 

av något ord. En teknik som av intervjuaren utnyttjande var tystnad mellan frågorna. 

Kvale och Brinkman (2014, ss. 165–182) menar att intervjun inte är ett förhör och att 

det är viktigt med tystnad mellan frågorna, detta för att informanten skall kunna få tid 

för reflektion. Semistrukturerade frågor som form är lämpligt när intervjuaren kan 

behöva vara flexibel när det gäller frågornas ordningsföljd och utformning (Denscombe 

2016, ss. 266–267).  

 

Intervjuerna genomfördes i ett avskilt rum i anslutning till informanternas arbetsplatser 

och spelades in digitalt med mobiltelefoner. Intervjuer genomförs med fördel på en plats 

där ingenting kan störa informanten (Polit & Beck 2012, s. 508). Intervjuerna tog 

mellan 18 och 32 minuter. En av författarna genomförde samtliga intervjuer medan den 

andra författaren satt med som observatör. Observatörens uppgift var att hålla koll på 

teknisk utrustning, kritiskt granska intervjuarens teknik för att förbättra nästkommande 

intervju. Vid några av intervjuerna framkom intressanta reflektioner av informanterna 

efter att ljudupptagningen avslutats. Materialet antecknades och inkluderades i resultatet 

efter att författarna frågat informanten. Det är etiskt lämpligt att be informanten om 

tillstånd i sådana situationer (Kvale & Brinkman 2014, s. 171).  

 

Dataanalys 

En kvalitativ innehållsanalys valdes för att den ansågs lämplig för att tolka och förstå 

utskrifterna av de inspelade intervjuerna. Enligt Lundman och Granheim (2017, ss. 

211–226) grundas en kvalitativ innehållsanalys på erfarenhetsbaserad kunskap som ger 

sig uttryck i tolkningar och beskrivningar på olika nivåer. Vidare beskrivs det att en text 

skall ses i sitt sammanhang, vilket betyder att vid tolkningen av informanternas ord bör 

en medvetenenhet av personens livsvärld och rådande kultur finnas. Kvalitativ 

innehållsanalys kan med fördel användas för en djupare förståelse av ett samtal (Elo & 

Kyngäs 2007). 

 

Författarna hade med sig viss erfarenhet av det studerade problemet. En av författarna 

har haft tio veckors verksamhetsförlagd utbildning på en större intensivvårdsavdelning 

samt har båda cirka två års praktisk erfarenhet av sederade patienter och respiratorvård 

via sin halvtidsanställning på en intensivvårdsavdelning. Författarna har teoretisk 

kunskap om sederade patienter i respirator via genomgången teoretisk del av sin 

specialistutbildning på högskolan i Borås. Enligt Lundman och Granheim (2017, s. 222) 

innefattar forskarens förförståelse tidigare erfarenheter, teoretisk kunskap och 



 8 

förutfattade meningar om problemet som ska studeras. Detta beskrivs kunna påverka 

analysen av en text, men att den är omedveten vilken gör den svår att förbise.  

 

Ljudupptagningarna renskrevs ordagrant för att tolkningarna inte skulle påverkas av 

förförståelse (Polit & beck 2012 s. 557). Ett induktivt angreppsätt användes för 

analysen, vilket innebär att texterna lästes igenom från det specifika till det mer 

generella med ett objektivt synsätt (Lundman & Granheim 2012, ss. 211–225; Elo & 

Kyngäs 2007). Detta var förberedelsefasen där datamaterialet identifierades och 

författarna skapade en övergripande bild genom att läsa igenom allt flera gånger (Elo & 

Kyngäs 2007). 

 

I nästa steg började analysarbetet med organisationsfasen, där författarna med stöd av 

arbetets syfte sökte efter meningsenheter i texten (Elo & Kyngäs 2007). Materialet 

lästes igenom individuellt, meningsenheterna markerades och jämfördes med varandra. 

Lundman och Granheim (2017, ss. 211–225) beskriver att meningsenheter kan utgöras 

av ord eller hela meningar som anses höra ihop, vilka blir meningsbärande. Ett stort 

antal meningsenheter färgmarkerades, vilka efter reflektion, tankeprocess och 

granskning kodades med utgångspunkt i studiens syfte. Kodning innebär att ta fram en 

meningsenhet som beskriver innehållet, vilket kräver abstraktionsförmåga (Lundman & 

Granheim 2017, ss. 211-225). Efter tankeprocessen skapades subkategorier och 

huvudkategorier, vilka delges i resultatet (tabell 3). För att skapa huvudkategorier och 

subkategorier krävs olika tolkningsnivåer, där respektive kategori består av koder med 

liknande innehåll (Lundman & Granheim 2017, ss. 211–225). Enligt Elo och Kyngäs 

(2007) är den sista fasen rapporteringsfasen med skapandet av huvudkategorier och 

subkategorier den viktigaste. Resultatet kom att innehålla tre huvudkategorier och nio 

subkategorier 

 

Tabell 2. Exempel från analysprocessen.  

Meningsenhet  Kod  Subkategori  Huvudkategori  

”Dels att vi inte har 

redskapen att kunna tolka.. 

veta vad det är jag väver 

in. Är det mina egna tankar 

eller är det defakto 

smärta? Vad är det här?” 

Patientens 

uttryck kan 

stå för olika 

saker 

Att värdera 

patientens 

uttryck 

Att göra en objektiv 

bedömning av en 

subjektiv 

upplevelse 

 

”…tänka på att man 

försöker samla ihop 

moment.. man kan liksom 

vända och vri, tvätta och 

byta sängkläder, allt i 

samma vändning..” 

Planera 

vården 

Att lindra genom 

alternativa 

metoder 

Att smärtlindra en 

sederad patient 

 

Etiska överväganden 

Detta examensarbete genomfördes inom en högskoleutbildning, vilket innebär att en 

etikprövning inte behöver tillämpas (SFS 2003:460, 2§). Forskning som bedrivs inom 
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denna utbildning ska praktisera god forskningstradition (Högskolelagen, SFS 

1992:1434). Vårdenhetschefen erhöll skriftlig information och godkände 

genomförandet av studien. De etiska aspekterna som informanterna erhöll skriftligt 

innefattade hantering av data och sekretess, där författarna tydliggjorde konfidentialitet 

och integritet genom att inga personuppgifter sparas eller används vid analysarbetet 

eller vid presentationen av resultatet, då allt datamaterial kodas. Deltagandet beskrevs 

vara frivilligt och kunde när som helst avbrytas. Informanterna informerades om vart de 

kunde ta del av studien i publicerad form.  FPI:n innehöll även ett samtyckesformulär 

som undertecknades av respektive informant. De etiska aspekterna är förenliga med 

forskningsetiska grundprinciper som innehåller informations-, samtyckes-, nyttjande- 

och konfidentialitetsprincipen, FPI:n ska innefattas av all information som en person 

bör känna till för att kunna ta ställning till sitt deltagande, samt vara ett skriftligt 

komplement till den muntliga redogörelsen (Vetenskapsrådet 2011). Före varje enskild 

intervju upprepade författarna de forskningsetiska grundprinciperna, vilket också 

spelades in. Intervjuaren ska visa respekt och finkänslighet (Polit & Beck 2012, s. 543), 

samtidigt som författarna vill ha en djup intervju med en grundlig redogörelse, vilket 

medför ett etiskt dilemma med risk för att få en ytlig intervju där informanten inte 

känner sig kränkt (Kvale & Brinkmann 2014, s. 98).  

 

RESULTAT 

Syftet med studien var att beskriva intensivvårdssjuksköterskans erfarenheter av 

smärthantering och dess svårigheter hos sederade patienter i respirator. 

 

Tabell 3. Översikt av huvud- och subkategorier. 

Huvudkategori Subkategori 

Att göra en objektiv bedömning av en 

subjektiv upplevelse 

Att värdera patientens uttryck 

Ta hjälp av det vi vet 

Teamarbetets betydelse 

Att smärtlindra en sederad patient Upplevda svårigheter 

Att lindra med läkemedel 

Att lindra genom alternativa metoder 

Vårdorganisatoriska svårigheter Ofullständig dokumentation 

Brist på redskap 

Otillräcklig kompetensutveckling 
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Att göra en objektiv bedömning av en subjektiv upplevelse 

Resultatet visade att när patienten är sederad och vårdas i respirator kan hen inte verbalt 

uttrycka sin smärtupplevelse, vilket innebär att vårdaren får göra en objektiv bedömning 

med hjälp av flera faktorer för att identifiera smärta.  

  

Att värdera patientens uttryck 

Informanterna bedömer smärta hos en sederad patient i respirator genom att börja med 

att titta på patienten och försöka bedöma hur hen ser ut vad gäller bekvämlighet. Om 

patienten knep ihop ögonen eller var kladdig och kallsvettig i hyn eller om det pärlar sig 

i pannan kunde detta tyda på att patienten var smärtpåverkad. Informanterna nämnde att 

ansiktsmimiken och bekymmersrynkan i pannan kan tolkas som ett tecken på smärta. 

Fysiologiska tecken som blodtrycksstegring, ökad hjärtfrekvens, ökad 

andningsfrekvens, följsamhet till respirator beskrevs som ytterligare tecken att ta hjälp 

av i sin bedömning. Informanterna menade att de upplever svårigheter med att avgöra 

om psykologiska uttryck som motorisk oro eller panik i ögonen beror på stress, ångest 

eller smärta. Resultatet belyste vikten av att titta på patienten och inte bara på 

parametrar i sig när man bedömer och värderar smärta.  

 

”Det individuella uttrycket för smärta är olika, det spelar ingen roll 

hur lång yrkeserfarenhet man har… erfarenheten kan ge en viss guide 

till smärtlindringsdos exempelvis, men utfallet kan ändå vara 

otillräcklig smärtlindring då smärtan är en subjektiv upplevelse. När 

man kan prata med en patient är smärtbedömningen svårt, när man 

inte kan prata med patienten är det ännu svårare”  

 

I intervjuerna framkom svårigheter med att värdera patientens uttryck eftersom 

fysiologiska tecken som svettningar, att patienten spänner sig, blodtrycksstegring och en 

ökad hjärtfrekvens även kan bero på rädsla eller oro. Det beskrevs svårigheter med att 

veta hur ont patienten har, om det är rätt bedömning som utförs, då mycket ska vävas in, 

samtidigt som ett ställningstagande ska tas i relation till ett flertal paramentrar. 

Svårigheter med att tolka och värdera patientens uttryck framgick, eftersom patientens 

kroppsuppfattning inte är densamma som när hen är vaken. Informanterna menade att 

en del tecken på smärta kan bero på att patienten är orolig då hen känner sig utlämnad 

och känner en ovisshet över situationen. 

 

”Sen får man självklart börja fundera över, vad är det, är det smärta 

eller är det något annat som ställer till det, för det kan ju vara ljud 

och ljus, att patienten ligger obekvämt… det kan vara många olika 

faktorer” 

 

I intervjuerna beskrevs smärtbedömningen som en gissningslek. Att det kan vara svårt 

att få bekräftelse på om det är smärta som uttrycks eller inte, att det ibland förutsätts att 

patienten ska ha ont då ett visst tillstånd vanligtvis är smärtsamt. Samtidigt finns 

svårigheter med att patienter reagerar individuellt och ger uttryck för smärta på olika 
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sätt. När patienterna är sederade menade informanterna att det kan se lugnt och fint ut, 

men patienten kanske ändå upplever smärta. Sederingsdjupet kunde bedömas för att 

veta hur mycket reaktion som kunde förväntas i olika situationer. Informanterna beskrev 

att det ofta är vid omvårdnadsprocedurer eller vid vändningar som man kan få en känsla 

över om patienten har ont. Beskrivningar som att det lyftes på patienten ben och armar 

för och se om patienten grimaserade eller om de fick ett fysiologiskt svar som 

exempelvis blodtrycksstegring förekom.  Det framkom i resultatet av informanter att 

arbeta med kontinuitet hos patienten kan hjälpa en att värdera patientens uttryck. 

Informanterna menade att patienten blir bättre smärtlindrad om en patientansvarig 

sjuksköterska utses, vilket ansågs resulterar i en ökad kännedom om patientens uttryck, 

samt ger ett djupare engagemang.  

 

Ta hjälp av det vi vet 

Det framkom i resultatet att intensivvårdssjuksköterskorna tänkte på 

intensivvårdspatienter som mer smärtkänsliga än andra patientgrupper. De menade att 

denna patientgrupp blir mer överkänsliga relaterat till den frekventa fysiska beröringen 

patienten får under vårdtiden. 

 

”… också kommer vi och grabbar tag med våra händer, tar tag i dom, 

bara vända kudden o trycka upp nacken när man är stel kan vara 

väldigt traumatiskt….” 

 

Informanterna beskrev att flera moment är smärtsamma under en vanlig 

intensivvårdsdag. De flesta typer av stick, undersökningar, förflyttningar och 

mobiliseringar upplevs som smärtsamt för patienten. Att vara intuberad i sig beskrevs 

som smärtsamt, att tuben kan vara svår att hålla korrekt på plats utan att orsaka skav och 

smärta. Informanterna förutsätta att alla har smärta som ligger i respirator, då patienten 

blir stel i leder av att ligga stilla.  

 

”Alltså grejen med att bara ligga i sängen i 24 timmar… bara det är 

väl en sak som gör att man får tro att dom har rätt ont. Det tror jag 

att jag själv skulle ha om ja fick ligga där utan att kunna röra mig 

speciellt mycket…” 

 

Omvårdnadsprocedurer nämndes som smärtsamma, där exemplifierades vändningar, 

tvättningar, sugning av tub och byte av sängkläder. Informanterna ansåg att munvård 

kan orsaka obehag och smärta. Omvårdnadsbiten uttrycktes som det mest smärtsamma 

de kan tänka sig under en vanlig intensivvårdsdag, då de görs ofta och kontinuerligt.  

 

”.. jag tänker att i den situationen patienten är i, i den utlämnande 

situationen som patienten i så tror jag faktiskt att minsta 

omvårdnadsåtgärd kan upplevas smärtsam för att man är så utsatt.. 

och det ska man ha med sig när man bedömer” 
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Informanterna tog också upp att de i sin smärtbedömning tar hänsyn till vad patienten 

vårdas för. Om patienten vårdas på grund av ett multitrauma eller är akut opererad 

tänker de att patienten förmodligen har väldigt ont, snarare om patienten vårdas för en 

lunginflammation, då tänker de inte på att smärta är ett problem på samma sätt.  

 

Teamarbetets betydelse 

Informanterna rådfrågade ofta kollegor om hur de uppfattar patientens tecken på smärta. 

Oftast nämndes undersköterskan som den kollegan det rådgjordes med först, då det ofta 

är de som utför omvårdnadsaktiviteter. Även sjukgymnaster beskrevs kunna vara till 

hjälp. Den muntliga överrapporteringen var viktig för informanterna. Om 

sjuksköterskan på föregående pass överrapporterade att smärta identifierats samt hur 

den hanterats fick smärtan en högre prioritet det passet. Informanterna ansåg att läkaren 

inte var till en stor hjälp i smärtbedömningen. Ofta togs smärta upp av sjuksköterskan 

på rond om hen ansåg att det var ett problem. Läkaren ansågs se patienten för kort tid 

för att kunna avgöra om hen upplever smärta. Det framkom också att läkarna upplevs 

underskatta smärtintensiteten som omvårdnadsprocedurer medför.  

 

”Läkarna kanske man inte frågar i första hand riktig… dom är ju hos 

patienten under en kort tid.. det är den erfarenheten jag har.. alltså 

dom går in och undersöker patienten lite snabbt på morgonen, i bästa 

fall 5 minuter.. då kanske inte patienten har ont, men resten av passet 

7,5 timma kanske patienten har det… kanske inte är en jättebra källa 

då att fråga doktorerna om patienten har ont.. det kan jag nog säga 

att det har jag nog aldrig gjort ens” 

 

Det framkom ur intervjuerna att närstående var en källa till information i 

smärthanteringen av patienten. De närstående kan ge information om hur patienten 

brukar tycka att det är mest bekvämt att sova, eller hur patienten brukar reagera i vissa 

situationer, om de har ont någonstans sedan innan, information som beskrevs kunna 

underlätta vården. Det ansågs att eftersom det för närstående är viktigt att patienten 

upplevs lugn och smärtfri, resulterar det i att intensivvårdssjuksköterskan prioriterar 

detta.  

 

”Det är svårt att identifiera smärta ibland.. man får nästa gissa, men 

för att identifiera smärtan tycker jag nästan alltid att man kan höra 

med anhöriga, ’har hon ont i vanliga fall?’… det tycker jag man kan 

ta med sig. Hur deras vanliga tillstånd är” 

 

Att smärtlindra en sederad patient 

Informanterna uttryckte att det är sannolikt att smärta underbehandlas hos denna 

patientgrupp. Dels för att det finns så många faktorer att ta hänsyn till, men framför allt 

för att det inte går att kommunicera med patienten. Det framgick att smärta är 
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underprioriterat hos denna patientgrupp. Upplevelser som att det fanns risker för 

överdosering då bolusknappen på pumpen känns enkel att tillgå beskrevs i intervjuerna  

 

Upplevda svårigheter 

I resultatet framkom att det svåraste med smärthanteringen hos denna patientgrupp är 

bristen på kommunikationen. Det framgick att det kan vara svårt att veta om ett täcke 

eller en sladd ligger och skaver på huden och frambringar smärta. Vidare ansåg 

informanterna att svårigheten är att alla reagerar olika, någon procedur kanske inte 

upplevs smärtsam för en patient men mycket smärtsam för en annan. Informanter tog 

upp svårigheter med att identifiera smärta då många faktorer påverkar patienten att 

uppleva andra känslor än smärta, som exempelvis ångest, rädsla och ovisshet. Vidare 

ansågs det svårt att avgöra om rogivande läkemedel eller analgetika är mest effektfullt i 

situationen. Det beskrevs att en kritisk sjuk patient är utlämnad och blottad vilket kan 

leda till nedstämdhet och att det sinnestillståndet kan misstolkas som smärta. 

Informanterna ansåg att en svårighet var att ställa in rätt dos då patientens fysiologiska 

tillstånd kan förändras kraftigt på kort tid relaterat till sjukdom.  

 

”Det är svårt tycker jag för man vet att patienten är sederad… att 

hitta en balansgång mellan smärta och sedering.. att dom inte kan 

kommunicera verbalt, och nu när vi pratar om sederade patienter så 

vet jag ju inte egentligen patientens upplevelser” 

Att lindra med läkemedel 

Det framkom i resultatet att informanterna främst använde farmakologisk smärtlindring 

vid tecken på smärta hos den sederade patienten i respirator. I intervjuerna beskrevs 

farmakologisk smärtlindring som den enkla och effektivaste vägen till lindring. 

Informanterna uppgav att de förebygger med intravenös smärtlindring inför moment 

som de ansåg smärtsamma. Informanterna smärtlindrande inte profylaktiskt inför 

moment som vändning, munvård eller morgontvätt om inte patienten reagerat tidigare. 

De var mer frikostiga med smärtlindring vid moment som förflyttning och vändning när 

sjukdomstillståndet eller skadan var uppenbart smärtsam, som exempelvis multipla 

frakturer. Vid tillstånd som inte ansågs uppenbart smärtsamma var informanterna 

mindre aktiva med smärtlindring.  

 

Informanterna använde ofta något typ av snabb- och kortverkande intravenöst preparat 

inför en eventuell smärtsam procedur. Den vanligaste typen av farmaka var opiod och 

att använda det som gick i pumpen för tillfället ansågs vara lättillgängligt och lättstyrt. I 

intervjuerna framkom det att de ibland använde ytterligare ett preparat som injektion om 

det var ett fall med svårkontrollerad smärta. Att använda bolusdos av ett sedativt 

preparat som strategi när de bedömde att patienten upplevde obehag eller smärta ansågs 

enkelt. Svårigheter att särskilja på olika kroppsliga uttryck menade informanterna 

föranleda användningen sedativa farmaka. Det beskrevs i resultatet att även sedativa 

läkemedel kan ha en viss smärtlindrande effekt samt att smärtlindring ofta har en 

sedativ effekt. Det framkom att kombinationen av sedativa och smärtlindrande 

läkemedel som ges som kontinuerlig infusion, berodde på vilken läkare som var 

ansvarig, samt rådande konsensus på avdelningen. Det var upp till sjuksköterskan 
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många gånger att föreslå ett byte av farmaka, vilket ansågs kräva erfarenhet och 

kunskaper om läkemedelskinetik och dynamik. Smärta tas sällan upp på rond enligt 

informanterna, då det ofta förutsätts att patienten inte har ont om ett smärtlindrande 

preparat pågår. Ett vanligt tankesätt bland läkare är att om patienten anses lida av smärta 

är den för ytligt sederad då smärtan ansågs bottna i ett obehag. Informanterna berättade 

att det satt i ”väggarna” vilket preparat som användes till vad och att sjuksköterskan 

kände sig trygg med de vanliga kombinationerna av farmaka som gällde på den 

avdelningen. Resultatet visade att under jourtid låter många av sjuksköterskorna oftast 

pågående typ av infusion fortlöpa och på dagtid kan man gräva lite djupare i frågan.  

 

En grundsmärtlindring ansågs viktig i smärtlindringsstrategin, men att lättare analgetika 

som paracetamol ofta föll bort. Det är enligt informanterna bra om man grundar med 

preparat från flera olika läkemedelsgrupper och att både peroral, intravenös och andra 

typer av farmaka som dermatologiska preparat används. Det framkom tankar om att 

olika typer av lokalanestesi eller blockader kunde finnas med som en del i 

smärtlindringsstrategier då det håller huvudet klart, men menade att det sällan användes 

på deras avdelning. Vidare framkom dock att lokal bedövning användes av läkare inför 

vissa moment som inläggning av invasiv utrustning. 

 

”Det är lättare att trycka på knappen för sedering än att försöka lista 

ut orsaken till smärta och åtgärda grundproblemet” 

Informanterna beskrev att en viss rädsla kring att ge för mycket kan finnas, men att de 

generellt ansåg att intensivvården ger höga doser med analgetika. Det uttrycktes att då 

vi har en fri mekanisk luftväg finns det inga hinder att vara frikostig med smärtlindring. 

Informanterna menade att hänsyn måste tas till hemodynamiska parametrar, illamående 

och trötthet vid titrering av smärtlindring i relation till vilket läkemedel som används. 

När det handlar om vilken dos till vilken patient framgick ur intervjuerna att vikten 

ställs in på pumpen vilket det sedan utgicks ifrån. Det beskrevs även i resultatet att 

doseringen kan vara individuell, att det måste vägas in vilken typ av patient man har 

framför sig gällande ålder, eventuellt kroniska smärttillstånd sedan tidigare och annan 

bakgrund som exempelvis missbrukshistorik. Patienter är unika och reagerar olika på 

läkemedel även om de är av samma kön, vikt och längd. Vidare beskrev informanter att 

det är svårt med doser och vad de tolererar när de inte vårdat patienten innan, vilket gör 

att den muntliga överrapporteringen blir viktig.  En viss rädsla kunde finnas för ett 

framtida beroende vilket kunde skapa osäkerhet om doser. En generell rädsla bland både 

läkare och sjuksköterskor att vårdtiden skulle förlängas med för mycket tillförsel av 

intravenös analgesi beskrevs. 

 

”Jag tror vi är rädda för att öka upp smärtlindringen mer för vi är 

rädda att patienten ska bli beroende.. med medicinen helt enkelt… 

och att man ska få svårare att väcka patienten sedan.. att det sitter 

kvar längre i koppen och att det blir svårt att bara sätta ut det och 

sedan ska patienten vakna”  

 

När man administrerar ett läkemedel beskrevs det att i tid allt från strax innan ett 

moment till att de väntar tio till tjugo minuter innan själva proceduren för att få effekt. 
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Informanterna berättade att de även kunde ta till sedativa farmaka strax innan ett 

moment då de av erfarenhet visste att det gav en snabb effekt, men menade att det då 

handlade om dålig planering inför ett moment. Vidare diskuterar informanterna att 

strategin med användning av sedativa läkemedel istället för smärtlindring leder till 

svårigheter att veta om patienten ändå hade ont under momentet. Det uttrycktes att söva 

ner patienten hjälper sjuksköterskan mer än patienten. Informanterna beskrev att de är 

medvetna om vikten att vänta in effekten av ett läkemedel, men att ibland slarvas det 

och att det kräver lite planering för att flytet i arbetet skall behållas. Det redogjordes för 

en viss osäkerhet kring hur lång tid det tar för de olika preparaten att verka och hur 

länge effekten sitter i, särskilt när det kommer in nya preparat. I resultatet framgick att 

det är svårt för nya intensivvårdssjuksköterskor att få grepp om effekt och verkan av de 

olika prepararaten som används. 

 

”..ibland kanske man kommer på det lite snabbt inpå, också är man 

lite ivrig, man har inte tid och vänta, fast egentligen har man ju tid 

och vänta, man vill kanske att allt ska gå så fort som möjligt ibland så 

man trycker på knappen för en bolusdos med smärtlindring också 

vänder man patienten… det vet man ju då att läkemedlet inte har 

hunnit verka.. man slarvar lite” 

 

Att lindra genom alternativa möjligheter 

Alternativa möjligheter till smärtlindring nämndes inte i någon större utsträckning av 

informanterna. Dock beskrevs aspekter som att det är viktigt att patienten ligger 

bekvämt för att de ska uppleva ett välbefinnande. I intervjuerna beskrevs vikten av att 

eliminera smärtkällor, behövs exempelvis alla infarter eller kan det vara problem med 

magen som orsakar smärta och obehag. Informanterna använder sig delvis av annan typ 

av smärtlindring som inte innefattar farmakologiska interventioner. Det framkom att 

man kan ändra läge i första hand innan man ger farmakologisk smärtlindring. 

Informanterna ansåg det viktigt att lugna patienten genom att avleda och 

uppmärksamma patienten med fortlöpande information. Vidare ansågs beröring av 

patienten ha en lugnande effekt. I resultatet beskrevs alternativa metoder för 

smärtlindring som värme, kyla och massage. Det framgick att mobilisering, exempelvis 

kontrakturprofylax, med hjälp av sjukgymnastik är viktigt då stelhet ansågs utlösa 

smärta. Mobiliseringen i sig ansågs smärtsam, men viktig då den ur ett längre perspektiv 

förebygger smärta. Vikten av att planera sin vård framkom í intervjuerna, genom att 

samordna omvårdnadsåtgärder och minska antal vändningar för att kunna reducera 

eventuell smärta och lidande hos patienten.  

”Det behöver inte alltid vara farmakologisk behandling, man kan 

också ändra läge, prata med patienten, informera vilket kan ha en 

lugnande effekt då smärtan kan vara oro eller stressbetingad” 

 

Vårdorganisatoriska svårigheter 

I resultatet framkom att informanterna knappt kunde ta hjälp av tidigare dokumentation 

relaterat till att den ofta var bristfällig. Informanterna menade att om det fanns 
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exempelvis smärtskattningsinstrument eller tydliga riktlinjer att gå efter skulle både 

behandlingen och utvärderingen av den förbättras. Kompetensutveckling inom området 

var något de flesta intensivvårdssjuksköterskor saknade.  

 

Ofullständig dokumentation 

Informanterna ansåg att dokumentationen är otillräcklig. Det framgick ur resultatet att 

dokumentationen kan förbättras vad gäller bedömningarna och uppföljningen. Det 

dokumenteras ofta att de ger smärtlindring i en omvårdnadsanteckning, men inte varför, 

vilka tecken man sett eller vart man lokaliserat smärtan, och inte heller vilken effekt 

åtgärden fått. Det framkom även att viss klinisk utvärdering utfördes, men att det sällan 

dokumenterades. Informanterna redogjorde för att en vårdplan om smärta ska upprättas i 

melior. De beskrev att omvårdnadsmål och omvårdnadsåtgärder, samt utvärdering ska 

dokumenteras där. Vidare menade informanterna att de inte alltid öppnar en sådan 

vårdplan, inte om det är en ”normalpatient”, utan om något kring smärta avviker. 

Resultatet visade att dokumentationen var så bristfällig att informanterna sällan valde att 

titta tillbaka på tidigare dokumentation utan istället går på sin egen bedömning och sitt 

eget sätt att smärtlindra utifrån tidigare erfarenhet. Alternativt till att läsa 

dokumentationen valde några av informanterna att rådgöra muntligt med andra kollegor.  

 

”… man kanske har skrivit att patienten har smärta, men var och hur 

och vad man har gjort. Det har ju hänt absolut. Det bästa är nästan 

alltid att fråga någon som haft patienten innan… dokumentationen i 

all ära… men det är bättre och fråga någon” 

 

Observationskurvan togs upp som ett dokumentationssätt. Det beskrevs av 

informanterna att dokumentation av bolusdoser ibland antecknades på 

observationskurvorna och ibland inte. Informanterna menade att de kan använde 

observationskurvorna för att gå tillbaka och titta på tidigare åtgärder för att se om 

patienten varit smärtpåverkad genom att titta på antalet givna bolus i samband med 

patientens fysiska parametrar vid tillfället.  

 

Brist på redskap 

En osäkerhet av att missa något tecken på smärta hos patientgruppen beskrevs. Det 

framkom i resultatet att det saknas redskap för att kunna bedöma smärta på ett bra sätt. 

Informanterna kände inte till något validerat smärtskattningsinstrument för sederade 

patienter i respirator. Det diskuterades VAS eller andra smärtskattningsinstrument som 

är validerade för vakna patienter. Informanterna såg ett behov av en 

smärtskattningsskala för denna patientgrupp. Det framgick även en känsla av att det 

redan är mycket skalor och annat som ska fyllas i och dokumenteras, men om smärta 

var ett problem för patienten kan det vara till hjälp. Vidare beskrevs det att en sådan 

skala skulle kunna vara till hjälp att kunna verifiera tankar och också vara till hjälp med 

vilken dos man ska ge. Att få ett mått på hur ont patienten har, istället för att säga att 

patienten har smärta framom i resultatet. Informanter ansåg att ett gemensamt 

mätinstrument skulle leda till lika smärthantering. 
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”Dels att vi inte har redskapen att kunna tolka.. veta vad det är jag 

väver in, är det mina egna tankar eller är det defakto smärta. Vad är 

det här? Man behöver ha tydligare skrivningsinstrument, hjälpmedel, 

skalor eller så för att kunna sätta fingret på vad det faktiskt är när 

man har någon framför sig som inte kan prata för sig” 

 

Otillräcklig kompetensutveckling 

Fortlöpande utbildning inom smärthantering av denna patientgrupp betonades som 

viktigt i resultatet.  I intervjuerna framkom även att undervisning kring ämnet saknades 

i vidareutbildningen. Det beskrevs att smärta ofta lågprioriterades på rond eller vid 

överrapporteringen mellan sjuksköterskorna och att cirkulation, sedering och andning 

exempelvis är mer högprioriterat. Informanterna upplevde att det hade varit gynnsamt 

med mer kunskap om smärthanteringen hos sederade patienter, men att den kunskap de 

besitter ändå är tillräcklig. De upplevde att den fortlöpande utbildning de får på sin 

arbetsplats fokuserade mer generellt om smärta hos patienter som kan uttrycka sin 

smärtupplevelse verbalt. Det ansågs önskvärt att få information om alternativa 

smärtlindringsmetoder så som massage och musik. Även andra typer av farmakologiska 

smärtlindringsalternativ förutom intravenösa injektioner så som blockader, plåster, 

lokalbedövning och mixturer bedömdes det saknas kunskap om. Intravenösa injektioner 

kände informanterna generellt sätt sig trygg med. Att arbeta med samma typer av 

läkemedel och samma kombinationer av läkemedel ansågs leda till en vana och 

trygghet. Det framkom en känsla av osäkerhet kring nya läkemedel, vilket 

informanterna önskade få mer utbildning kring. De menade att nya läkemedel inte 

”sitter i ryggraden” på samma sätt och att dosjusteringar för bästa effekt för patienten är 

svårare att tillämpa.  
 

”..det krävs mycket utbildning internt som det inte finns tid till” 

 

Att underbehandlad smärta leder till en förlängd vårdtid beskrevs i resultatet. 

Informanterna ansåg att smärta skapar oro och stress för patienten, det resonerades kring 

vad man skapar för minne, och över hur patienten exempelvis kommer reagera på 

smärta senare i livet eller om det kan leda till långvariga smärttillstånd.  Att smärta leder 

till illabefinnande och ett ökat lidande för patienten beskrevs. Det framkom också att 

informanterna upplevde kunskapen begränsad om vad smärta under vårdtiden leder till.  

 

”…vi kanske tänker när vi bedömer att vi vill reducera läkemedel för 

att patienten ska kunna extuberas… då tänker vi ju en förkortad 

vårdtid, men det kan säkert leda till förlängd vårdtid om man har en 

underbehandlad smärta” 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion  

Kvaliteten på en studie beror på trovärdigheten, tillförlitligheten och överförbarheten 

(Denscombe 2016, ss. 410-416). Trovärdigheten kan värderas med hjälp av flera 

aspekter, där det första som bör bedömas är hur väl underbyggt den teoretiska delen är 

(Kvale & Brinkmann 2014, ss. 297–299).  Den teoretiska evidensen i detta 

examensarbete bygger på forskning från bland annat två systematiska 

litteraturöversikter och en metaanalys. Den teoretiska evidensen är uppbyggd på relativt 

ny global och nordiskt baserad forskning. Svagheter är att några översiktsartiklar valts, 

vilket kan vara förenat med risker som att de som gjort studierna vart medvetet selektiva 

i sitt val av källor. Nästa steg i trovärdighetsbedömningen är hur och varför ansats, 

design och urval valdes (Kvale & Brinkmann 2014, ss. 297–299). Ett kvalitativt 

angreppsätt valdes till denna studie, då syftet var att ta del av människors erfarenheter 

(Bell 2016, s. 20). 

 

Intervjuer som metodval ansågs lämpligt för vår studie. I tidigare studier inom ämnet 

har andra metodval använts. Den kvalitativa intervjun arbetar med ord och söker 

kunskap i personers livsvärld där fokus ligger på beskrivningar av mängden (Kvale & 

Brinkman 2014, ss. 41–68). Då denna studies syfte var att få ta del av ett komplext 

ämne tyckte vi att samtalet var ett bra alternativ då flexibiliteten med möjlighet till 

uppföljningsfrågor kan ge ett större kunskapsdjup (Bell 2016, ss. 189–206). 

Uppföljningsfrågor utnyttjades av intervjuaren genom alla intervjuerna vilket berikade 

informanternas svar. 

   

Intervjuaren i denna studie hade bristande erfarenhet gällande intervjuteknik. Svagheter 

med intervjuer kan vara den subjektiva intervjuartekniken som ökar riskerna för 

minskad tillförlitlighet och överförbarhet (Bell 2016, ss. 189–206). Kvale och Brinkman 

(2014, ss. 84–86) beskriver att kvaliteten på data som produceras i en intervju beror  på 

intervjuarens skicklighet. Författarna anser att enskilda intervjuer kan ha en styrka i att 

informanten inte kan påverkas av andra och att alla åsikter är anonyma, samt att inga 

tvivel råder om vem som säger vad, vilket förenklar transkriberingen. Enskilda 

intervjuer mer kontrollerbara än andra typer av intervjumetoder som fokus eller 

gruppintervjuer (Denscombe 2016, ss. 263–293). En svårighet som framkom med 

enskilda intervjuer var att några informanter blev nervösa av att samtalen spelades in 

och av maktförhållandet som uppstod då båda författarna var närvarande vid 

intervjuerna. Denscombe (2016, ss. 263–293) menar att själva inspelningsmomentet 

riskerar att hålla tillbaka informanten men att effekten vanligtvis försvinner med tiden. 

  

Intervjuguiden var konstruerad med semistrukturerade frågor, vilket passade studien och 

syftet bättre än strukturerad eller ostrukturerad form. Denscombe (2016, ss. 263-293) 

menar att vid strukturerade frågor riskeras svaren bli ytliga och vid ostrukturerad form 

mer svårkontrollerat. Vidare beskrivs att strukturerade intervjuer blir som ett 

frågeformulär och mer användbart i större arbeten. Att två storleksmässigt olika 

intensivvårdsavdelningar och en bred variation av erfarenhet bland informanterna 

inkluderades anser vi berika detta examensarbete.  En ytterligare aspekt som breddar 

vårt resultat var att några av informanterna hade arbetat på flera 
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intensivvårdsavdelningar inkluderat specialistintensivvård samt utomlands.  Antalet 

intervjuer upplevdes lagom då vi kände att svaren liknade varandra på de sista 

intervjuerna. Polit och Beck (2012, s. 521) skriver att när det börjar bli svårt att få fram 

nya typer av data så är materialet mättat. Att vi tog beslutet att utföra majoriteten av 

intervjuerna på vår arbetsplats kan anses som en svaghet för utfallet, då risken kan vara 

att informanten känner sig utsatt och en rädsla att dela med sig sanningsenligt av sina 

erfarenheter till kollegor. Polit och Beck (2012, s. 534) beskriver att det är viktigt att 

bygga upp ett förtroende med informanten men att samtidigt behålla distansen.   

   

För att bedöma trovärdigheten i en studie bör viljan att göra gott och varför författarna 

vill nå ut med kunskapen bli tydlig (Kvale & Brinkmann 2014, ss. 297–299). 

Kunskapsbidraget i detta examensarbete är begränsat då stora delar av resultatet redan 

finns beskrivet i tidigare forskning. Att belysa problemet ur vårt perspektiv tror vi 

kommer kunna bidra till en djupare förståelse och förhoppningsvis öka medvetenheten 

om problemet, vilket kan leda till ett minskat lidande hos patienterna. Lundman och 

Granheim (2017, ss. 211–225) menar att forskningens främsta mål är att finna ny 

kunskap men att det finns flera sanningar som inkluderar olika 

tolkningar. Trovärdigheten i en studie är beroende av utförandet och tolkningsnivån av 

analyserat datamaterial, samt hur resultatet redovisas (Kvale & Brinkmann 2014, ss. 

297–299). Förförståelse påverkade sannolikt författarnas analys av datamaterialet då vi 

undermedvetet har en utgångspunkt i tidigare forskning och egna erfarenheter. 

Förförståelsen i detta sammanhang kan ses som en styrka, då vi genom den har 

uppmärksammat det problemet i klinisk praxis (Lundman & Granheim 2017, s. 222). 

Förförståelse och kunskap om ämnet kan vara betydelsefullt i tekniken i att ställa 

uppföljningsfrågor (Kvale & Brinkmann 2014, s. 85).  

   

Kvaliteten på en studie är upp till läsaren att bedöma, vilket fordrar klinisk erfarenhet 

(Rolfe 2006). Författarna har redogjort för val och processer som utförts genom arbetes 

gång vilket kan underlätta för läsaren att bedöma styrkor och svagheter med projektet. 

Alla delar av arbetet har i detalj granskats av vår handledare som besitter klinisk och 

teoretisk kompetens inom området. Denscombe (2016, ss. 409–416) skriver att det är 

viktigt att grundarna till en studie beskriver hur den är uppbyggd och att läsaren 

informeras om studiens informanter. Detta för att läsaren ska kunna sätta sig in i studien 

och kunna avgöra om studiens resultat kan anses överförbart. Det beskrivs att vi som 

författare aldrig kan säga att kvalitativa data är sanning, men att vi kan övertyga läsaren 

att resultaten rimligtvis är sannolika och trovärdiga genom att inhämtat datamaterial har 

producerats och kontrollerats. Överförbarheten inom kvalitativa projekt handlar om att 

läsaren ställer sig frågan om hur fynden som redovisas skulle kunna användas i ett annat 

liknande kontext (Denscombe 2016, ss. 409–416). Vidare förklaras tillförlitligheten av 

hur troligt det är att någon annan kan utföra denna studie igen på ett annat sjukhus med 

andra informanter och få fram liknande slutsatser.   

   

Enligt Bell (2016, ss. 199–206) finns det alltid en risk för bias i resultatet då det är 

människor som intervjuar. Bias kan grundas på exempelvis att det medvetet väljs ut de 

delar av litteraturen som stämmer överens med den egna uppfattningen, eller använda 

sig av ett visst språk för att leda läsaren i en viss riktning. Till sist anser vi att studiens 

resultat svarade på syftet och att vi självkritiskt konstruerat och designat ett 
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examensarbete som förhoppningsvis skall kunna bidra till ett minskat lidande för 

kritiskt sjuka patienter inom intensivvård. 

  

Resultatdiskussion  

Syftet med studien var att beskriva intensivvårdssjuksköterskans erfarenheter och dess 

svårigheter i samband med smärthanteringen hos den sederade patienten i respirator. 

Det framkom svårigheter för intensivvårdssjuksköterska att bedöma och värdera 

patienternas uttryck för smärta. Till sin hjälp kan sjuksköterskan till fördel använda sig 

av hela vårdteamet samt närstående. Svårigheter som framkom med användningen av 

läkemedel var timingen och delar ur samarbetet med läkare. Användandet av alternativa 

metoder av smärtlindring fokuserades det i låg utsträckning på. Dokumentationen var 

till hjälp vid smärthanteringen, men ansågs otillräcklig. Det framkom att riktlinjer och 

redskap skulle kunna underlätta för intensivvårdssjuksköterskorna i smärthanteringen då 

bedömningen skulle systematiseras. I resultatet framställdes önskemål av fortlöpande 

kompetensutveckling inom smärthanteringen av sederade patienter vilket innefattade 

kunskap om läkemedels dynamik och kinetik samt alternativa möjligheter till 

smärtlindring 

 

Att göra en objektiv bedömning på en subjektiv upplevelse 

Intensivvårdssjuksköterskorna i studien beskrev att bedömning och värdering av smärta 

hos denna patientgrupp är komplicerad för att möjligheten till kommunikation är 

begränsad. I Ayasrah (2016), Sigakis och Bittner (2015) litteraturöversikter 

framkommer att det första och mest uppenbara problemet är svårigheterna att 

kommunicera verbalt, vilket kan bero på sänkt medvetande och/eller grad av sedering 

samt kritisk sjukdom. Det framkom ur resultatet att kritiskt sjuka patienterna ansågs 

sårbara och utlämnade i ett intensivvårdskontext. Detta beskrevs kunna bidra till olika 

uttryck av stress, vilket kunde innefatta rädsla, panikkänslor, otrygghet och smärta. 

Beskrivda erfarenheter stämmer överens med tidigare forskning där patienter berättat 

om otrevliga upplevelser från vårdtiden i respirator. Upplevelser som existentiell stress i 

form av rädsla, panik och ångest eller fysiologisk stress som innefattade känslan av att 

de kvävdes av tuben, eller smärtan som uppstår vid en vändning eller omvårdnad. Detta 

stärks i en metaanalys (Egeröd et. al. 2016) där det framkom att när patientens existens 

sätts på spel så blottas kroppen och blir okontrollerbar vilket gör att patienten tappar 

samhörighet med sin fysiskt levda kropp. 
 

Intensivvårdssjuksköterskorna försökte tolka och värdera patientens kliniska uttryck till 

smärta genom ett flertal parametrar som beteenden och fysiologiska responser i relation 

till rådande situation. Tidigare forskning har visat att intensivvårdssjuksköterskan 

använder sig av ett flertal aspekter i relation till sammanhanget för att kunna värdera 

patientens uttryck vilket anses vara förenat med svårigheter (Gerber, Thevoz & Ramelet 

2015). Vilka typer av patientrelaterade uttryck informanterna i vår studie använde sig av 

i bedömningen av smärta varierade. En norsk studie som undersökte patientrelaterade 

beteenden och tecken som intensivvårdssjuksköterskan använde sig av i 

smärtbedömningen av patientgruppen framgick det en oenighet vilka uttryck och 

beteenden som var viktiga och vilka som representerade vad (Randen, Lerdal & Bjork 

2013). Uttryck och beteenden som beskrevs var allt från patientens ansiktsuttryck till 
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muskeltonus, vilket också ansågs kunna bero på olika saker från smärta och stress till 

ångest. I vårt resultat framkom det att fysiologiska tecken hos patienten kan stå för 

smärta i olika sammanhang. Ur en studie där korrelationen av patientrelaterade 

procedurer och hemodynamiska förändringar undersöktes framkom det att fysiologiska 

parametrar som en isolerad smärtindikator inte går att använda (Ayasrah 2016). Detta 

stärks i Alderson och McKechinie (2013) studie som menar att responsen som takykardi 

inte behöver vara ett uttryck för smärta eller stress utan kan bero på feber eller 

hypovolemi och styrs av kontexten. 

 

Det beskrevs av informanterna att de med fördel tog hjälp av hela teamet runt patienten 

för att göra en objektiv smärtbedömning. Enligt Gerber, Thevoz och Ramelet (2015) bör 

intensivvårdssjuksköterskan väva in all tillgänglig information för att kunna göra en så 

träffsäker bedömning som möjligt. Detta i enlighet med intensivvårdssjuksköterskan 

kompetensbeskrivning där det står att tillgänglig information om patienten ska vägas in 

för att de åtgärder som ordinerats ska kunna utföras (AnIva & SSF 2012, ss. 5–10). 

Närstående som informationskälla utnyttjades sällan enligt vårt resultat. Tidigare 

forskning har resulterat i att det effektivaste tillvägagångssättet för att bedöma och 

värdera smärta hos patientgruppen är att ta hjälp av hela teamet inkluderat närstående 

för att kunna kartlägga tidigare vanor och eventuell smärtproblematik (Sigakis & Bittner 

2015). Samarbetet med läkare ansågs enligt sjuksköterskorna betydelsefullt, men att det 

också kunde vara komplicerat då läkarna ansågs ha bristande insikt i det dagliga arbetet 

med patienten. Informanterna upplevde att läkarna underskattade omvårdnadsrelaterad 

smärta. Detta anser vi medför att intensivvårdssjuksköterskan får ett betydande ansvar i 

kommunikationen med läkaren, samt kan försvåra samarbetet då smärtan skattas olika. I 

Sigakis och Bittners (2015) litteraturöversikt framgår det att patienter associerade 

omvårdnaden till den proceduren med högst smärtintensitet.   En svårighet med 

samarbetet och kommunikationen med läkaren framgår i Subramanian, Allcock, James 

och Lathleans (2012) studie där intensivvårdssjuksköterskan underskattar sin egen 

kompetens och rättar sig till läkarnas bedömningar av smärta. Det framgick i samma 

studie att flertalet intensivvårdssjuksköterskor upplevde sin roll begränsad då läkaren 

hade sista ordet. Detta stärks i en studie av Pasero et. al. (2009)  som resulterade i att 

flera sjuksköterskor inom intensivvård ofta var oenig med läkaren vars ord vägde 

tyngst. I intensivvårdssjuksköterskans kompetensbeskrivning står det att man skall 

värna om patientens trygghet genom att utveckla individuella vårdplaner genom ett 

samarbete mellan yrkesgrupperna (AnIva & SSF 2012, ss. 5–10). 

 

 

Att smärtlindra en sederad patient 

Det framkom oenighet bland informanterna gällande smärtintensiteten relaterat till olika 

moment inom omvårdnad samt om patienten upplever smärta i vila. Detta bekräftas i en 

studie av Ayasrah 2016) där det framgår att merparten av patienter upplevde 

procedurrelaterad smärta, och att drygt en tredjedel upplevde smärta i vila. Vidare 

beskrivs att de mest smärtsamma momenten var vändningar, sugning i tub, samt 

venprovtagning. I samma studie framkom även att tillsynes harmlösa procedurer som 

munvård upplevdes av många patienter inte långt ifrån venprovtagning i smärtintensitet. 

Egeröd et. al. (2015) belyser att många av patienternas obehagliga upplevelser går att 

relatera till förflyttningar och omvårdnadsaktiviteter. Att sjuksköterskorna har olika syn 
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på vad som orsakar smärta anser vi bidra till större sannolikhet till obehandlad smärta 

vilket kan få konsekvenser av längre vårtider och ökat lidande. Det framgick i vårt 

resultat en oenighet bland informanterna gällande timing av smärtlindring inför moment 

och vilken typ av anamnes som vägdes in i bedömningen. Gerber, Thvoz och Ramelet 

(2015) kommer fram till att intensivvårdssjuksköterskan bör ta med patientrelaterade 

faktorer som anamnes, tidigare smärtupplevelser under vårdtiden och vilken typ av 

procedur som föreligger för att kunna smärtlindra adekvat.  

 

Attityder kring läkemedel och brister om vetskapen av alternativa läkemedel är vanliga 

hinder för en optimal smärtbehandling (Sigakis & Bittner 2015).  Några av deltagarna i 

studien menade att mycket handlade om attityden på avdelningen och på vilken läkare 

som arbetade då läkarnas erfarenheter och åsikter kring smärtlindring skiljde sig. 

Tidigare forskning pekar på att intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter, attityder och 

övertygelser om vissa saker kan påverka deras omdöme, vilket kan medföra inadekvat 

smärtlindring för patienten (Randen, Lerdal & Bjork 2013). Då smärthantering är 

komplext och består av flertalet aspekter tror vi det skulle vara gynnsamt för patienten 

att intensivvårdssjuksköterskan använder  förebyggande smärtlindring i större 

utsträckning inför moment forskning visar är smärtsamma. Ayasrah (2016) kommer i 

sin studie fram till att då patienters smärtupplevelser är högst individuella och att 

smärtintensiteten varierar mellan olika procedurer, bör smärta behandlas profylaktiskt 

inför samtliga moment där patienten riskerar uppleva smärta. Detta är i enhetligt med 

intensivvårdssjuksköterskans kompetensbeskrivning där främjande av hälsa genom att 

förebygga komplikationer beskrivs (AnIva & SSF 2012, ss. 5–10). Resonemanget följer 

också den etiska nyttoprincipen som tar upp att allt vi gör inom sjukvården syftar till att 

göra gott för patienten då vårdkvalitet är synonymt med livskvalitet och välbefinnande 

(Lundberg 2012, ss. 18–26). 

 

Enligt AnIva och SSF (2012, ss. 5-10) skall intensivvårdssjuksköterskan inneha 

adekvata kunskaper om läkemedels verkan och distribution, samt efter tillförsel kunna 

observera, bedöma och utvärdera dess effekt. Då tidigare forskning visar att smärta 

underbehandlas inom intensivvården så kan nuvarande kunskapsfält inom professionen 

förbättras. I Wang och Tsai (2010) studie framkom det att majoriteten av 

intensivvårdssjuksköterskans kunskaper om smärthantering var bristande. 

Kunskapsluckor inom smärthanteringen beskrivs i Sigakis och Bittners (2015) studie 

bestå av läkemedels verkan och biverkan, kunskap om alternativa läkemedel samt brist 

på kunskap om timingen inför moment. Detta område anser vi ligga på en 

organisatorisk nivå. Enligt en studie av Shahriari, Golshan, Alimohammadi, Abbasi och 

Fazel (2015) där de jämfört adekvat timing av läkemedelstillförsel och längd av vårdtid 

kom de fram till att patienter som erhöll förebyggande smärtlindring i rätt tid fick en 

förkortad vårdtid. En bidragande orsak till att timingen av läkemedel inför sannolikt 

smärtsamma moment är inadekvat tror vi beror på bristande planering. Det finns enligt 

oss svårigheter med planeringen, då intensivvårdssjuksköterskan får omprioritera och 

revidera sin planering efter rådande omständigheter. Enligt Sigakis och Bittners (2015) 

studie bör aspekten på intensivvårdssjuksköterskans höga arbetsbelastning, samt att 

intensivvården på kort tid kan förändras vägas in i smärthanteringen av patienterna. 

 

Det framkom av informanterna att sedativa läkemedel ibland användes inför ett 

smärtsamt moment. Orsaker till detta kunde vara att det ansågs ha snabbast effekt, ofta 
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relaterad till bristande planering. Informanterna ansåg att när patienten är djupt nedsövd 

lågprioriteras smärtan. I Sigakis och Bittner (2015) studie framkommer det att 

traditionella sedativa preparat historiskt har använts som förstaval för att uppnå 

välbefinnande hos kritiskt sjuka patienter som vårdas i respirator, vilka beskrivs kunna 

maskera smärtan. Detta framgår i Alderson och McKechnies (2013) studie att patienter 

kan uppleva smärta trots hög sederingsnivå. Ur ett patientperspektiv bidrar detta enligt 

oss till ett ökat lidande och en ökad sjuklighet. Resonemanget bekräftas i en 

litteraturöversikt där patientgrupper som fått smärtlindring i första hand och i andra 

hand sedativa läkemedel resulterade i reducerad urträningstid ur respiratorn, vilket 

bidrog till kortare vårdtider (Wiatrowski, Norton & Giffen 2016).  

 

Alternativa sätt att smärtlindra patienter nämndes inte i någon hög utsträckning i vårt 

resultat. Informanterna berättade att det var viktigt att eliminera tänkbara orsaker till 

smärta genom exempelvis behandla en obstipation eller eventuellt reducera antalet 

infarter. Störande miljörelaterade aspekter som stark belysning eller blinkande apparatur 

nämndes inte av någon informant. Studier har visat på god smärtlindrande effekt av att 

reducera uppenbara smärtkällor, som exempelvis en krånglande mage eller en 

irriterande infart men även andra stressfulla miljörelaterade aspekter som att reducera 

ljud och ljus (Sigakis & Bittner 2015). En tänkbar anledning till att aspekter som att 

reducera ljud och ljus inte belystes av informanterna i vår studie kan vara att det sker 

per automatik då flera avdelningar har infört vilostund mitt på dagen och att mycket 

fokus under nattarbetet ligger på att göra det så bekvämt som möjligt för patienten. 

Detta antagande känns sannolikt då det ur resultatet från en studie som studerat 

patientjournaler har gjorts fynd som visar att omvårdnadshandlingar som lindrat 

patientens smärta knappt dokumenteras, men att det trots det finns en medvetenhet om 

det bland sjuksköterskor (Gelinas et al. 2013). I en svensk studie tydliggörs det av 

patienter som vårdats på intensivvårdsavdelning att de behagligaste minnen från 

vårdtiden var när slangar och infarter togs bort, när de blev berörda av personal eller 

närstående och när det var lugnt och tyst på salen (Samuelsson 2011). Det framgick i 

vårt resultat att icke farmakologiska alternativ inte hade någon stor plats i 

smärtlindringsregimen för sederade patienter. Detta motsägs i en studie av Gelinas et al. 

(2013) där författarna kommer fram till att icke farmakologiska åtgärder kräver små 

resurser, är lättillgängligt och effektivt för alla patienter, samt är synonymt med låga 

kostnader. I vår studie berättade informanterna att de tyckte det var viktigt att få 

patienten att känna trygghet och att det då kunde handla om beröring eller att delge 

patienten information om vad som ska hända. Detta ämne tas upp i Sheen och Oates 

(2005) fenomenologiska forskning där intensivvårdspatienter beskriver vikten av att 

någon förklarar och delger, samt upprepar information för att inge trygghet och reducera 

stress. Pasero et. al. (2009) tydliggör att man alltid ska överväga icke farmakologisk 

smärtbehandling då exempelvis ångest kan öka patientens smärtrespons. Informanter 

som intervjuats tog upp möjligheten av att använda närstående som en del i att reducera 

stress och smärta. I ett flertal studier som behandlar området att reducera stress och 

smärta utan att använda sig av farmaka beskrivs närstående vara till hjälp då deras 

närvaro inger trygghet, vilket kunde leda till att reducera obehag (Gelinas et al. 2013; 

Egeröd et. al. 2015). Enligt intensivvårdssjuksköterskans kompetensbeskrivning skall 

patienter och närstående göras delaktiga i vården, vilket innefattar information och 

undervisning (AnIva & SSF 2012, ss. 5-10). 
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Vårdorganisatoriska svårigheter 

Det ansågs att en bra dokumentation om patienten kunde underlätta smärthanteringen. 

Det bekräftas i Gerber, Thevoz och Ramelets (2015) studie där det framkom att när 

intensivvårdssjuksköterskan inte känner patienten tar hen hjälp av tidigare anteckningar 

om smärta för att kunna göra en helhetsbedömning. Enligt vårt resultat ansåg dock ett 

flertal att dokumentationen var otillräcklig på deras avdelning. Det beskrevs att 

uppföljning och utvärdering av delat läkemedel ofta saknandes. Detta stämmer överens 

med Gelinas et al. (2013) resultat, där intensivvårdssjuksköterskor till största delen 

beskrevs dokumentera vilket läkemedel som använts men inte dess effekt. Detta är inte i 

enlighet professionens kompetensbeskrivning där det finns beskrivet att efter tillförsel 

av läkemedel skall intensivvårdssjuksköterskan observera, bedöma samt dokumentera 

dess effekter (AnIva & SSF 2012, ss. 5-10). Det framkom i resultatet att  effekten av ett 

läkemedel oftast utvärderas  men inte dokumenteras. Dokumentation av 

läkemedelseffekter utförs sällan (Gelinas et al. 2013). I analysen av intervjuerna 

framkom det att intensivvårdssjuksköterskorna identifierar, bedömer, lindrar och 

dokumenterar smärtan på olika sätt. Observationskurvan var det mest frekventa använda 

hjälpmedlet för dokumentation av informanterna, det beskrevs att de gick tillbaka och 

tittade på exempelvis antalet delade bolusdoser och korrelerade det med aktuella 

fysiologiska parametrar vid tillfället. Det framkom dock att inte alla informanter 

dokumenterade givna bolus på kurvan, vilket kan leda till feltolkning. En enhetlighet 

vad gäller dokumentationssätt på observationskurvan skulle kunna minska risken för 

detta. 

 

Informanterna kände inte till något smärtskattningsinstrument för sederade patienter, 

men ansåg att ett behov finns, då det innebär något att förhålla sig till och leder till lika 

arbetssätt.  Det tydliggörs i Sigakis och Bittners (2015) resultat att smärtbedömningen 

på sederade patienter inom intensivvården ofta är av bristande kvalitet, då den sällan 

utförs och dokumenteras, samt att det sällan finns verktyg som skalor eller protokoll 

implementerade för denna patientgrupp. Det framkom i vårt resultat ett önskemål om att 

ha något redskap som kunde underlätta verifieringen av smärta. Det finns framtaget 

validerade flerdimensionella smärtskattningsinstrument för att kunna identifiera smärta 

objektivt genom att fokusera på beteenden (Sigakis & Bittner 2015). Woien och Bjork 

(2013) kommer fram till i sin forskning att införandet av riktlinjer, protokoll och 

validerade smärtskattningsinstrument skulle systematisera och standardisera 

bedömningarna av smärta. Vidare beskrivs det leda till tidigare identifiering av smärta, 

mer fullständig dokumentation, mindre subjektiva bedömningar och ett förbättrat 

samarbete med kollegor och läkare det finns mer konkreta fakta och 

intensivvårdssjuksköterskan kan peka på en siffra. Även i Georgiou, Hadjibalassi, 

Lambrinou, Andreou och Papathanassoglous (2015) studie beskrivs positiva aspekter av 

en systematisk bedömning av smärta, som minskad frekvens och intensitet av 

smärtupplevelser. Med ett användarvänligt redskap för smärtbedömning tror vi 

intensivvården kan förbättra patientens välbefinnande, lindra lidande, förkorta vårdtider 

och förebygga komplikationer som kroniska smärttillstånd efter utskrivning. Ur ett 

ekonomiskt perspektiv skulle detta sannolikt vara gynnsamt då ett kroniskt 

smärttillstånd kan leda till långtidssjukskrivningar. 

 

För att dokumentera bedömningar och utförda åtgärder kontinuerligt anser vi att det 

behövs tydliga riktlinjer om smärthantering, samt ett protokollstyrt arbetssätt som 
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samtliga kan förhålla sig till. Andra sökord anser vi prioriteras före smärta som 

kommunikation, andning och cirkulation då det finns tydliga riktlinjer framtagna, vilket 

resulterar i en strukturerad och mer frekvent dokumentation. Det beskrevs av 

informanterna att i uppenbart smärtsamma patientfall dokumenterades smärtan 

frekventare. Detta bedömer vi ha en del i att majoriteten av smärtan inom intensivvård 

underbehandlas. Enligt resultatet i detta examensarbete använde sig informanterna av 

informationen som en kollega uppgav vid rapporten som utgångspunkt vid sin värdering 

av patientens uttryck och hanteringen av smärtlindringen. Då detta examensarbete har 

fokuserat på komplexiteten med bedömning och värdering där subjektiviteten i 

bedömningarna är påtaglig blir denna typ av källa svårvärderat och kan behöva 

kompletteras av en tydlig dokumentation och en mer objektiv bedömning. Att som 

intensivvårdssjuksköterska värdera och bedöma om en fysiologisk respons bottnar i 

rädsla, ångest eller smärta kommer alltid att vara kontextbundet då alla individer och 

situationer är olika. Olikheter som intensivvårdssjuksköterskans egna erfarenheter och 

subjektivitet samt patienternas livsvärld kan påverka värdering och bedömning. 

Generellt inom intensivvården så används inte isolerade värden, utan istället följs 

trender och mönster. På samma sätt kan man arbeta med bedömningen av smärta, vilket 

då kan underlättas av tydliga arbetsmodeller och något strukturerat att förhålla sig till. 

Woien och Bjork (2013) undersökte i sin studie nyttan av att införa 

smärtbedömningsinstrument och protokollstyrda bedömningar vilket resulterade i en 

förbättrad kvalitet av smärtbedömningarna, en djupare förståelse av dem samt mindre 

subjektiv inverkan på bedömningar. Detta skulle kunna hjälpa 

intensivvårdssjuksköterskan att uppfylla kompetensbeskrivningen där det beskrivs att 

man inom yrket skall uppvisa kunskaper inom identifieringen av patientens individuella 

behov genom att göra en adekvat bedömning (AnIva & SSF 2012, ss. 5–10). 

 

Det framkom i vårt examensarbete att intensivvårdssjuksköterskorna var medvetna om 

risker och följder som underbehandlad smärta kan orsaka för patienten. Förlängda 

vårdtid och ett ökat lidande beskrevs som följder av informanterna. Detta bekräftas i 

Sigakis och Bittners (2015) studie där det förutom fysiologiska och psykologiska 

komplikationer även leder till längre vårdtider och högre kostnader samt får sociala 

konsekvenser. Informanterna i vår studie upplevde att de saknade fortlöpande utbildning 

inom smärthantering av patientgruppen. Informanterna ansåg sig sakna utbildning om 

icke farmakologisk smärtlindring, alternativa metoder och kunskaper om de senaste 

typerna av läkemedel som används på deras avdelning. I Kompetensbeskrivningen 

beskrivs intensivvårdssjuksköterskans eget ansvar att fortlöpande söka ny kunskap för 

att höja sin kliniska kompetens (AnIva & SSF 2012, ss. 5-10). Detta blir dock i 

realiteten utmanande då det i Wang och Tsais (2010) forskning framgår att 

intensivvårdssjuksköterskan själv inte är medveten om den upplevda kunskapen jämfört 

med den faktiska kunskapen. I resultat menade informanterna att det ofta fokuserades på 

smärtlindring kring den verbala patienten på deras avdelning. Ett hinder för effektiv 

smärthantering inom intensivvård är bristande kunskaper hos sjuksköterskorna gällande 

smärtbedömning, smärtfysiologi, farmakologiska förhållningsätt, icke farmakologiska 

förhållningsätt samt säker användning av utrustning (Pasero et. al. 2009). Detta ansvar 

beskrivs i studien vara relaterat till verksamheten där förbättringsförslag som att 

implementera protokoll, checklistor, evidensbaserade riktlinjer och fortlöpande 

strukturerad intern utbildning uppges leda till tydliga förbättringar inom området. Även 

i Sigakis och Bittners (2015) systematiska litteraturöversikt förespråkas kontinuerliga 
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utbildningar inom organisationen både för läkare och sjuksköterskor. Informanterna 

antydde att smärta ibland kunde lågprioriteras och att det var önskvärt med något 

enhetligt att arbeta efter. Detta stämmer väl överens med Subramanian et al. (2012) 

forskning där intensivvårdssjuksköterskorna var eniga om att ett behov fanns för 

kliniska riktlinjer inom smärthanteringen av sederade patienter. En riktlinje skulle 

fungera som en assistent och guide i många situationer, vilket även skulle leda till att 

sjuksköterskan kan undgå att kontakta ansvarig läkare under jourtid. Vi anser att en del 

av den otillräckliga kompetenshöjande utbildningen för intensivvårdssjuksköterskor 

inom området grundar sig i verksamhetens bristande vetskap om pågående 

smärtproblematik hos patientgruppen. Detta resonemang förstärks i tidigare forskning 

där vårdorganisatoriska problem som brist på förbättringsarbeten gällande 

smärthantering, bristande ansvarstagande av verksamheten relaterat till vårdskador och 

kompetensutveckling tydliggörs i resultatet (Sigakis & Bittner 2015). 

 

SLUTSATS 

 

Intensivvårdssjuksköterskorna använde sig av flera faktorer för att identifiera och 

bedöma smärta hos en patient som inte kan uttrycka sin smärta verbalt. Bedömningen 

innefattade både fysiologiska och psykologiska aspekter. Intensivvårdssjuksköterskorna 

tog hjälp av kollegor i bedömningen, oftast genom muntlig kommunikation, men även 

till viss del genom dokumentation, även om den ansågs bristfällig. Några informanter 

menade att de tar del av närståendes kunskap om patienten för att individanpassa 

vården. Det framgår i studien att intensivvårdssjuksköterskorna har olika erfarenhet och 

kunskap som yttrar sig i att de arbetar på olika sätt vad gäller värdering av patientens 

uttryck, val av smärtlindringsstrategi och syn på olika typer av smärtkällor på en 

intensivvårdsavdelning. Samstämdhet fanns om att införa ett gemensamt arbetssätt och 

ett smärtskattningsinstrument för sederade patienter. Majoriteten av de intervjuade 

önskade fortlöpande utbildning om smärthantering hos denna patientgrupp. Att 

obehandlad smärta hos patienterna är förenat med negativa konsekvenser var 

intensivvårdssjuksköterskorna medvetna om, men beskrev att smärtan ibland 

lågprioriterades då andra livsupprätthållande aspekter inom intensivvård generellt 

prioriterades först. Svårigheten med smärthantering hos denna patientgrupp upplevdes 

främst bero på att smärta i sig är en ytterst subjektiv upplevelse, som i kombination med 

bristen på verbal kommunikation gör det hela än mer komplext. Det upplevdes svårt att 

värdera om uttryck för rädsla och ångest beror på smärta eller något annat. 

Underbehandlad smärta kan leda till ökad sjuklighet efter utskrivning, vilket kan 

resultera i långtidssjukskrivningar, återinläggningar och förlängda vårdtider som i sin 

tur är resurskrävande och leder till högre kostnader. Sammantaget resulterar detta i ett 

ökat lidande för den enskilda individen. För att reducera förekomsten av oidentifierad 

och underbehandlad smärta hos denna patientgrupp kan nedanstående åtgärder vara ett 

bidrag. 

 

Kliniska implikationer  

 

 Införa ett systematiskt arbetssätt genom implementering av standardiserade 

riktlinjer för en förbättrad dokumentation 
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 Införa ett flerdimensionellt smärtskattningsinstrument som ett stöd i 

intensivvårdssjuksköterskans bedömning av smärta för att förenkla  samarbetet med 

läkare och för att reducera förekomsten av oidentifierad och underbehandlad smärta 

 I större utsträckning ta hjälp av närstående som informationskälla vid bedömning 

av smärta för att kunna individanpassa smärtlindringsstrategier 

 Ett förbättrat organisatoriskt fokus på uppföljning av patienters smärtupplevelse 

under och efter vårdtid, dels för en förbättrad livskvalitet för patienten och dels som 

en källa till förbättringsarbeten 

 Implementera fortlöpande utbildningar om farmakokinetik, farmakodynamik, 

farmakologiska och icke farmakologiska smärtlindringsalternativ hos denna 

patientgrupp för att få en ökad förståelse och en djupare kunskap 

 Smärtlindra profylaktiskt inför patientrelaterade procedurer i större utsträckning 
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 Alingsås 2017-09-12 

  

Verksamhetschef/Vårdenhetschefs godkännande av datainsamling 

 

Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med 

inriktning mot intensivvård på Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi 

ett examensarbete på avancerad nivå. 

 

Syftet med examensarbetet är att undersöka orsaker till obehandlad smärta hos sederade 

intensivvårdspatienter som vårdas i respirator.  

 

Vi båda arbetar som sjuksköterskor på en allmän intensivvårdsavdelning och 

behandling av smärta hos sederade patienter i respirator är en stor del av vårt dagliga 

arbete. Smärta är en individuell upplevelse och identifiering av smärtan hos en sederad 

patient i respirator blir mer problematisk då patienten är oförmögen att uttrycka sig 

verbalt. Befintlig forskning visar på att smärta underbehandlas hos patienter som vårdas 

i respirator på IVA, vilket leder till längre vårdtider i respirator och ett ökat lidande för 

patienten. Metoden i examensarbetet är en kvalitativ intervjustudie. Datainsamlingen 

kommer att ske genom enskilda intervjuer med intensivvårdssjuksköterskor på två olika 

intensivvårdsavdelningar. Vi har som önskemål att få intervjua åtta 

intensivvårdssjuksköterskor, varav fyra intervjuer på xxx och fyra intervjuer på xxx 

under oktober månad år 2017. Intervjuerna beräknas ta cirka 30-60 minuter och 

lämpligtvis genomföras dagtid i ett enskilt rum i anslutning till 

intensivvårdssjuksköterskans arbetsplats. Våra inklusionskriterier är att deltagarna är 

specialistutbildade intensivvårdssjuksköterskor, samt att de har minst ett års 

yrkeserfarenhet. Önskvärt är att få intervjua både manliga och kvinnliga 

intensivvårdssjuksköterskor med olika lång arbetslivserfarenhet. Vi är tacksamma om vi 

får en återkoppling av intresserade deltagare med deras kontaktuppgifter.  

 

Informanterna kommer att få information om studien via mail av verksamhetschefen 

och kommer där kunna anmäla sitt deltagande. Därefter kommer deltagarna att både få 

skriftlig och muntlig information om att deltagandet är frivilligt, och kan när som helst 

avbrytas utan förklaring.  Ingen obehörig har tillgång till datamaterialet. Vid publicering 

kommer det analyserade resultatet att vara avidentifierat. 

 

Vi handleds i examensarbetet av nedanstående handledare: 

 

Isabell Fridh, studierektor, universitetslektor 

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd  
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Högskolan Borås 

E-post: isabell.fridh@hb.se 

Tfn: 033-4354590 

 

Hälsningar 

 

Josefine Björkqvist                                Ted Smidefors 

Leg. Sjuksköterska                                 Leg. Sjuksköterska 

E-post: josefine5@hotmail.com            E-post: teddy-kgb@hotmail.com 

Tfn: 0768717954                                   Tfn: 0709250544 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godkännande  

 

Undertecknad vårdenhetschef godkänner härmed att Josefine Björkqvist och Ted 

Smidefors genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits 

 

 

_________________________________ 

Ort/datum/titel 

 

 

_________________________________ 

Underskrift 

 

 

__________________________________ 

Namnförtydligande                                                                       

mailto:isabell.fridh@hb.se
mailto:josefine5@hotmail.com
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Alingsås 2017-09-12  

 

Forskningspersonsinformation 

 

Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med 

inriktning mot intensivvård på Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi 

ett examensarbete på avancerad nivå. 

 

Smärta är en individuell upplevelse och identifiering av smärtan hos en sederad patient i 

respirator blir mer problematisk då patienten är oförmögen att uttrycka sig verbalt. 

Befintlig forskning visar på att smärta underbehandlas hos patienter som vårdas i 

respirator på IVA, vilket leder till längre vårdtider i respirator och ett ökat lidande för 

patienten. Så vårt syfte med examensarbetet är att undersöka orsaker till obehandlad 

smärta hos sederade intensivvårdspatienter som vårdas i respirator.  

 

Du har av din enhetschef erhållit information om denna studie och du är tillfrågad att 

delta i studien eftersom du är specialistsjuksköterska inom intensivvård och har 

erfarenheter att vårda sederade patienter i respirator. Vi kommer att genomföra enskilda 

intervjuer under oktober månad år 2017. Intervjun beräknas ta cirka 30-60 minuter och 

kommer att ske i ett enskilt rum i anslutning till din arbetsplats. Intervjun kommer att 

ljudupptas och sedan skrivas ut i text och därefter bearbetas med en kvalitativ 

innehållsanalys. I studiens resultat kommer du vara helt anonym, endast handledare och 

undertecknade kommer att ta del av intervjumaterialet. När examensarbetet är färdigt 

kommer det att publiceras på Högskolan Borås publikationsdatabas DiVA och då 

kommer alla intervjuer att raderas.  Deltagandet i denna studie är helt frivilligt och du 

kan när som helst under studiens gång avbryta din medverkan utan motivering. Om du 

fortfarande är intresserad att delta kan du meddela din enhetschef detta så kommer vi 

senare kontakta dig för att bestämma tid och plats för intervjun. 

 

Vår handledare under studiens gång är Isabell Fridh, studierektor, universitetslektor på 

akademin för vård, arbetsliv och välfärd på Högskolan Borås. E-post: 

isabell.fridh@hb.se Tfn: 033-4354590.  

 

 

Hälsningar 

 

Josefine Björkqvist                                Ted Smidefors 

Leg. Sjuksköterska                                Leg. Sjuksköterska 

E-post: josefine5@hotmail.com            E-post: teddy-kgb@hotmail.com 

Tfn: 0768717954                                   Tfn: 0709250544 

mailto:isabell.fridh@hb.se
mailto:josefine5@hotmail.com
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Samtyckesformulär 

 

Jag intygar härmed att jag har tagit del av forskningspersonsinformationen och fått 

möjlighet att ställa frågor om studien. Intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt 

och i resultatet kommer jag att vara anonym. Jag är medveten om att jag när som helst 

under studiens gång har rätt att avbryta utan motivering.  

 

 

 

___________________________________ 

Ort/datum/titel 

 

 

___________________________________ 

Underskrift 

 

 

___________________________________ 

Namnförtydligande 
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Intervjuguide 
 

1. Bakgrundsinfo: Ålder? Kön? Antal år som intensivvårdssjuksköterska? En 

eller flera arbetsplatser inom intensivvård? 

  

2. När du bedömer smärta hos en sederad patient i respirator hur går du 

tillväga och vilka typer av källor använder du dig av?  

 

3. På vilka sätt går du vidare efter att du identifierat smärta? 

 

4. Kan du på något sätt titta tillbaka på tidigare åtgärder hos patienten och se 

om det fungerat?  

 

5. Hur tänker du om ett smärtskattningsinstrument för icke-verbala 

patienter, är det något ni använder er av på denna intensivvårdsavd? 

 

6. Vad anser du är det svåraste med att identifiera och behandla smärta hos 

sederade patienter i respirator?  

 

7. Hur tänker du kring att forskning pekar på att smärta underbehandlas hos 

sederade patienter i respirator?  

 

8. Anser du dig ha tillräcklig kunskap kring smärtbedömning och 

smärtbehandling hos denna patientgrupp? 

 

9. Nu har inte vi några mer frågor, finns det något du tycker vi borde frågat 

om eller något du vill tillägga? 

 

Exempel på följdfrågor: 

 

1. Kan du utveckla detta? 

2. Hur menar du nu? 

3. Du sa att du ”……..” kan du berätta/beskriva mer om detta. 


