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Sammanfattning    

Smärta är en unik upplevelse som enbart den drabbade kan bedöma. I sjuksköterskans 

arbetsuppgifter på en akutmottagning ingår att se till varje patients unika behov. För att 

inte ett vårdlidande skall skapas för patienter med smärta är det viktigt att en korrekt 

behandling för smärtan ges. För att detta skall kunna ske krävs att sjuksköterskan på 

akutmottagningen, dels har god kunskap om smärtlindring dels vet hur smärta kan 

utvärderas på ett adekvat sätt. Syftet är att beskriva resultat från kvantitativa studier som 

undersökt överensstämmelse mellan patientens subjektiva smärtskattning av akut smärta 

och vårdpersonalens skattning av densamma. Sammanlagt sju kvantitativa studier 

publicerade i vetenskapliga tidskrifter användes och dessa söktes efter i databaserna: 

Academic search premier, Cinahl, Medline och Science direct. Resultatet visar att 

visuell analog skala (VAS) eller Numerical rating scale (NRS) används för skattning av 

akut smärta på akutmottagningar. Vidare visar resultatet att patientens akuta smärta 

underskattas både av sjuksköterskor och av läkare oberoende av vilken skala som 

används. Underskattning av smärtan kan leda till ett vårdlidande. Det är viktigt att 

lyssna till patienten för att skaffa sig en korrekt bild av dennes smärtintensitet. 

 

 

Nyckelord: pain assessment, acute pain, VAS, NRS, vårdlidande.  
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INLEDNING 

Sjuksköterskor träffar många patienter med akut smärta under sitt yrkesverksamma liv. 

Akut smärta kan drabba alla människor i alla åldrar. Smärta är en unik upplevelse som 

enbart den drabbade kan skatta. I sjuksköterskans arbetsuppgifter ingår att se till varje 

patients unika behov och arbeta för att patienterna får en god behandling för sin smärta. 

För att kunna uppnå detta i behandling av patienter med akut smärta krävs att 

sjuksköterskan har god kunskap om smärtlindring samt att sjuksköterskan vet hur 

smärta kan utvärderas på ett adekvat sätt.  

 

Orsaken till att vi valt att studera jämförelser mellan patienters och personals 

bedömning av smärta är att vi, på de praktik- och arbetsplatser vi varit på, har noterat att 

det inte är en självklarhet att hänsyn tas till patientens egen bedömning och upplevelse 

av sin smärta. Skillnader i bedömningarna kan göra att smärtbehandlingen blir 

otillräcklig och genom detta kan ett vårdlidande skapas. Vi vill därför ta reda på om de 

studier som publicerats påvisar några skillnader mellan patientens egen bedömning av 

smärta och personalens bedömning av densamma. 

 

BAKGRUND 

Smärta är ett vanligt symtom som ger anledning att söka vård. Vanligtvis så söks denna 

vård på en akutmottagning. Patienterna som söker akut för smärta vill både veta orsaken 

till smärtan samt få lindring för den. Studier har visat att uppskattningsvis 60-90% av 

dem som söker vård på en akutmottagning har någon form av smärta (McIntosh & 

Leffler, 2004; Spurlock, 1999).  

 

Smärta definieras av IASP (International Association for the Study of Pain, 1979) som 

en obehaglig fysisk och emotionell känsla vilken kan bero på hotande eller faktisk 

vävnadsskada. Smärta är en varningssignal som är viktig för överlevnad (Craig, 2003). 

Patienternas subjektiva upplevelse av smärta bör tas på allvar då det skapar stor oro och 

ångest att vara smärtpåverkad utan möjlighet till lindring. Holdcroft & Power (2003) 

beskriver att smärta kan vara både akut och långvarig. Smärta kallas långvarig om den 

varat mer än tre månader. Den smärta som kommer att behandlas i denna uppsats är den 

akuta smärtan. 

 

För att bedöma smärta används olika slags mätinstrument. Visual analogue scale (VAS) 

är en 100 mm lång linje som går från “ingen smärta“ till ”värsta tänkbara smärta”. 

Patienten sätter ett märke på linjen som beskriver vilken smärtintensitet denne för 

tillfället upplever (Huskinsson, 1974). Detta instrument har också använts för annat 

såsom exempelvis bedömning av ångest, illamående och obehag (Elden, Fagevik-Olsen, 

Ostgaard, Stener-Victorin & Hagberg, 2008; Carlsson et.al., 2000).  

 

Numerical rating scale (NRS) är en annan skala som kan användas för att skatta smärta. 

Patienten skattar sin smärta genom att säga ett nummer mellan 0 och 10, där 0 innebär 

”ingen smärta” och 10 innebär ”värsta tänkbara smärta”. I vissa fall används en NRS-

skala som mäter upp till 100 (Turk & Melzack, 2001). I de studier som utgör grund för 

resultat i denna uppsats tillämpas skalan 0-10.  

 

Nyström (2003) beskriver hur smärta kan vara ett problem på en akutmottagning genom 

att ha studerat hur patienter respektive sjuksköterskor upplever situationen på 
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akutmottagningen. Patienterna är väl medvetna om att personalen har mycket att göra. 

Denna vetskap har de fått genom att personalen berättat att de exempelvis inte kunnat ta 

ut sina raster under dagen. Vidare skriver Nyström (2003) att personalen på 

akutmottagningen känner stress på arbetet och beskriver att de inte hinner med sina 

patienter eftersom det medicinska arbetet är högre prioriterat än omvårdnaden om 

patienterna. Om personalen stannar för länge inne hos en patient händer det till och med 

att kollegorna kommer in och hämtar dem. En patient framförde kritik för att hon inte 

fick adekvat behandling på akutmottagningen. Vilket fick till följd att hon kom upp till 

avdelningen med svår frossa och kraftig muskelvärk. I denna kritik kan ett tydligt 

vårdlidande anas, vilket hade kunnat undvikas med en korrekt läkemedelsbehandling. 

Vårdlidande är det lidande som patienten upplever som en följd av vård och behandling 

eller till följd av brister i dessa (Eriksson, 1994). Ett exempel på vårdlidande är 

utebliven eller otillräcklig smärtlindring. Detta lidande kan vårdpersonalen motverka 

genom att ta reda på hur patienten mår och genom att låta patienten utvärdera den vård 

de får och fått. 

 

Det är viktigt att veta att upplevelser av smärta inte enbart beror på fysiska faktorer. 

Upplevelser av smärta påverkas även av känslor, psykisk stress och miljöfaktorer 

(Holdcroft & Power, 2003). Tas inte hänsyn till detta så kan patienten trots adekvat 

smärtlindring utveckla ett vårdlidande. Alla människor är unika och har alla en 

subjektiv erfarenhet av sin smärta, vilken formats av människans livsvärld och tidigare 

upplevelser. Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) beskriver 

begreppet livsvärld som människans subjektiva upplevelse av verkligheten. 

 

Johnston et. al. (1998) kunde visa att en betydande andel av patienterna som skrevs ut 

från akutmottagningen fortfarande hade smärta. Studien visade också att patienterna 

endast sporadiskt blev tillfrågade att skatta sin smärta på någon form av skala.  

 

Evans, Hawkes och Tebbit (2008) påtalar att personalen måste ha någon uppfattning om 

patientens smärtintensitet för att kunna behandla denna och uttrycker förvåning över att 

patienten trots detta inte får skatta sin smärta vid ankomst till akutmottagningen. En 

studie av Brunier, Carson & Harrison (1995) visar att sjuksköterskor har en tendens att 

tycka att hälso- och sjukvårdspersonalens skattning av patientens smärta är mer korrekt 

än patientens egna subjektiva smärtskattning och därför anser de att patienten inte bör få 

besluta om vilken smärtlindring som ska ges. Dessutom påtalade personalen att de var 

mer kompetenta än patienten i att ordinera smärtlindrande läkemedel. Detta påstående 

motsägs av Hälso- och Sjukvårdslagen (1982:763) som menar att hälso- och sjukvård 

ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Lagen beskriver vidare att det 

innebär att vården ska bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet 

och att goda kontakter mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal ska främjas. 

Samma åsikter framförs i Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade 

sjuksköterskor. Där beskrivs att sjuksköterskan ska ha förmåga att uppmärksamma 

patientens sjukdomslidande, se dennes lidande såväl fysiskt som psykiskt, andligt, 

socialt och kulturellt och lindra detta lidande genom adekvata åtgärder (Socialstyrelsen, 

2005).  

 

PROBLEMFORMULERING 

Smärta är ett vanligt tillstånd hos patienter som söker akutsjukvård. I dagens 

akutsjukvård är det långt ifrån en självklarhet att patienten själv får skatta sin smärta på 
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någon form av skala. Istället är det ofta sjukvårdpersonalen själva som bedömer 

patientens smärta. Eftersom smärta är en subjektiv upplevelse så borde det vara svårt för 

vårdpersonal att bedöma patientens upplevelse av smärta. Tas inte patientens egna 

upplevelser och bedömningar av smärta på allvar kan det medföra att patienten inte får 

adekvat smärtlindring och att patienten därför drabbas av ett vårdlidande. 

 

Det är därför viktigt att kartlägga om det förekommer några skillnader mellan patientens 

egen bedömning av smärta och vårdpersonalens skattning av densamma.  

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva resultat från kvantitativa studier som undersökt överensstämmelse 

mellan patientens subjektiva smärtskattning av akut smärta och vårdpersonalens 

skattning av densamma. 

  

METOD 

Litteratursökning 

Sökning efter litteratur till resultatet har utförts i databaser på Högskolan i Borås 

biblioteks webbsida (se bilaga 1). Databaser som valdes till sökningen är databaser som 

täcker ämnesområdena vård och medicin (Cinahl, Medline samt Science Direct) samt en 

ämnesövergripande databas (Academic Search Premier). Efter diskussioner om 

relevanta sökord valdes slutligen orden: Emergency department, pain, acute pain, pain 

assessment, VAS, NRS och nurse. Sökorden kombinerades på olika sätt för att få fram så 

bra träffar som möjligt (se bilaga 1). Om ett sökord ensamt gav väldigt många träffar så 

kombinerades det med ytterligare sökord för att specificera resultatet av sökningen. 

Sökningarna gjordes i hela artikeltexten utan specificering mot exempelvis abstract, 

resultat eller liknande.  

 

Det var viktigt att studien skulle vara publicerad i en tidskrift som var vetenskapligt 

granskad för att kvalitetssäkra studierna. Studien skulle även vara publicerad tidigast 

1999 då författarna antog att det har hänt mycket inom smärtskattning och lindring de 

senaste åren vilket innebär att risken är stor att äldre artiklar är irrelevanta. Att studierna 

skulle vara publicerad på antingen engelska eller svenska var väsentligt då detta är de 

två språk som författarna behärskar. Den skulle bygga på en kvantitativ ansats för 

författarna anser att det är den metod som svarar bäst till vårt syfte. Artiklarna fick bara 

vara publicerade en gång. Det var viktigt att studien innehöll resultat från både hälso- 

och sjukvårdspersonal och patienter, vara utförd på patienter med akut smärta och 

slutligen att den innehöll någon form av smärtskattning via validerad numerisk 

smärtskattningsskala, detta för att säkra att resultaten var giltiga och jämförbara med 

andra studier.  

 

Exklusionskriterier som vi hade var att studierna fick inte vara utförda enbart på 

pediatriska patienter, då författarna anser att det inte går att jämföra vuxna och mindre 

barns skattning av smärta. De fick inte heller exklusivt inrikta sig på patienter med en 

speciell diagnos eller skada eftersom det skulle påverka möjligheten att dra generella 

slutsatser angående skillnader i skattningarna. Även studier utförda på postoperativa 

patienter exkluderades därför att författarna har valt att inrikta sig på akut smärta på 

akutvårdsmottagning.  
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Litteraturanalys 

Analys av artiklarna har gjorts på det sätt som beskrivs i boken ”Dags för uppsats” 

(Friberg, 2006) i kapitlet ”Att bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund i 

kvantitativ forskning”. I kapitlet beskrivs kvantitativ forskning som: ”möjligt att genom 

mätningar och jämförelser fastställa om en vårdhandling ger bättre resultat än en annan” 

(Friberg, 2006. s. 97). Detta analyssätt har använts för att bedöma överensstämmelse 

mellan patientens subjektiva smärtskattning av akut smärta och vårdpersonalens 

skattning av densamma. Båda författarna läste igenom alla artiklarna flertalet gånger 

och bedömde deras kvalitet enligt mall (Friberg, 2006).  

 

Sju artiklar uppfyllde inklusionkriterierna. Författarna började med att bedöma 

kvaliteten i studierna (Friberg, 2006). Därefter lästes resultatet noggrant igenom. Vi 

strök under likheter och skillnader i resultatet av patienternas respektive hälso- och 

sjukvårdspersonals skattning av patientens smärta. Dessa sammanställdes sedan på ett 

separat papper. Resultaten som sammanställs redovisas dels i en tabell där varje artikels 

resultat redovisas var för sig, dels genom löpande text.  

 

RESULTAT 

Resultatet visar på stora likheter vad gäller skattningen av patienterna smärta då den 

underskattades av personalen i sex i av sju artiklar (Guru & Dubinsky, 2000; Luger 

et.al., 2003; Marquié, Duarte, Mariné, Lauque & Sorum, 2008; Marquié et. al., 2003; 

Puntillo, Neighbor, O´Neil & Nixon, 2003; Stalnikowicz, Mahamid, Kaspi & Brezis, 

2005). I dessa studier stod det klart att alla studerade personalkategorier underskattade 

patientens smärta men på lite olika nivåer. Läkare är bättre på att skatta patientens 

smärta än sjuksköterskor och läkarstudenten i sin tur är bättre på det än läkare (Marquié 

et. al., 2003). ). Den enda studie som skiljer sig från detta är Singer, Richman, 

Kowalska och Thode (1999), där överskattade personalen istället patientens akuta 

smärta.  

 

Att kunskap och kännedom om sin patient och dennes problem förbättrar personalens 

förmåga att skatta patientens smärta är något som står klart eftersom förbättringar 

skedde i både Luger et. al. (2003) och Stalnikowicz et. al. (2005) när personalen 

tillbringade längre tid med patienten i ambulansen, alternativt blev mer medvetna om 

patientens problematik genom exempelvis vidareutbildning. Införande av generella 

riktlinjer för ordination av smärtlindring visade sig t.ex. öka förmågan hos 

sjuksköterskor att skatta patienters smärta (Stalnikowicz et. al, 2005). I de fall när 

personalen utfört invasiva ingrepp på patienterna (Singer, Richman, Kowalska & 

Thode, 1999) stämmer personalens och patienternas åsikter om vilka ingrepp som kan 

anses smärtsammast överens med varandra förutom vid ett ingrepp (nervblockad). 

Luger et. al. (2003) påvisar att svår smärta är den smärta som är svårast för personalen 

att skatta korrekt (se tabell 1). 

 

Stalinkowicz (2005) studerade patienternas attityder om smärta och smärtlindring. 

Resultaten visade att två tredjedelar av patienterna ansåg att smärta inte skulle 

behandlas med smärtlindring om den inte var outhärdlig. Omkring en tredjedel av 

patienterna trodde att klagomål på smärta kunde distrahera läkaren från att ta hand om 

patientens verkliga problem. Vidare ansåg patienterna att ”duktiga patienter” inte pratar 

om sin smärta. I Guru & Dubinsky (2000) rapporterades att smärtskattning vanligtvis 

inte registreras i patienternas journaler, det var endast en av journalerna som studerades 
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som innehöll någon utvärdering av given smärtlindring. Puntillo, Neighbor, O´Neil & 

Nixon (2003) har jämfört patienters och sjuksköterskors skattning av patientens smärta 

med hjälp av NRS. De kunde visa på en signifikant skillnad (p=0,001) i jämförelsen av 

smärtskattningarna mellan patienterna och sjuksköterskorna i triageområdet och inne på 

kliniken. Trots att patienternas smärta ökade från ankomsten (triageområdet) tills de 

kom in på AM bedömde sjuksköterskorna att deras smärta hade minskat.  

 
Tabell 1. Jämförelser mellan patienternas egna skattningar av akut smärta på akutmottagningar 

och sjuksköterskors och läkares skattningar av densamma.  
Författare Deltagare Metod/Mätinstrument Resultat 

Singer et. al. Annals 

of emergency 

medicine, 1999. 

Pat
1 
(n=1104) och 

vårdpersonal (ssk
2
+läk

3
) 

som utförde invasiva 

ingrepp
4
 på pat

1
 på AM

5
.  

Prospektiv observations 

studie/VAS
6
.      

Personalen 

överskattade pat´s
1
 

smärta. VAS
6
 

23,5mm v.s. 

20,8mm. (p=0,05)  

Luger et.al. 

Academic 

emergency medicine, 

2003. 

Pat
 1 

(n=51). 

ambulanssjuksköterskor 

(n=10), ambulansförare 

(n=10), läk
3
 (n=2)  

Prospektiv 

cohortstudie/VAS
6
 vid tre 

tillfällen
7
 under ambulans 

transporten.  

Skattningarna av 

mild och moderat 

smärta var 

jämförbara. Svår 

smärta 

underskattades av 

personalen VAS
6
 

83mm v.s. 61mm. 

(p=0,001) 

Skillnaderna av 

skattningarna av 

smärtan minskade 

under transporten.  

Marquie et. al. Pain, 

2003.  

Pat
1
 med känd smärtgenes 

(n=145) Pat
1
 med okänd 

smärtgenes (n=55) Läk
3
 

(n=15) Läk
3
 studenter 

(n=33) 

Prospektiv studie/VAS
6
. 

Pat
1
 skattade sin smärta 

strax före läk
3
 

undersökning. Läk
3
 

skattade pat´s
1
 smärta efter 

läk
3
 undersökningen.  

Läk
3
 underskattade 

pat´s
1
 smärta. VAS

6
 

43,9mm v.s. 29,7mm  

(p=0,001) 

Marquie et.al., Acute 

pain, 2008. 

Pat
 1
 (n=198) Läk

3
 (n=48) Prospektiv studie. VAS

6
 

och NRS
8
. Pat

1
 Och läk

3
 

skattade smärtan vid 

undersökning samt 

utskrivning från AM
5
.   

Läk
3
 underskattade 

pat´s
1
 smärta både 

vid ankomst VAS
6
 

50,2mm v.s. 37mm, 

NRS
8
 5,3 v.s. 3,68 

och utskrivning VAS 

39,4mm v.s. 

25,6mm, NRS
8
 4,16 

v.s. 2,56. (p=0,001)  

Stalnikowicz et. al., 

International 

journal of quality in 

health care, 2005.  

Pat
 1
 (n=140) Vårdpersonal 

(läk
3
+ssk

2
) 

Prospektiv 

interventionsstudie. VAS
6
 

före och efter intervention
9
. 

Ssk
2
 blev bättre på att 

skatta pat´s
1
 smärta 

efter interventionens
9
 

införande. VAS
6 

Före: 79,9mm v.s. 

60,9 Efter: 70,6mm 

v.s. 60,6mm.(p=0.01) 
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Guru and Dubinsky, 

The journal of 

emergency medicine, 

2000.  

Pat
 1
 (n=71) Vårdpersonal 

(läk
3
+ssk

2
) 

Prospektiv cohortstudie. 

VAS
6
 och NRS

8
. Pat´s

1
 

skattning vid ankomst 

jämförs med skattning av 

ssk
2
+läk

3
. 

Ssk
2
 och läk

3
 

underskattade pat´s
1
 

smärta. (p=0,05) 

Skillnad VAS
6
: pat

1
-

ssk
2
 15mm, pat

1
-läk

3
 

8mm. NRS
8
: pat

1
-

ssk
2
 1,6, pat

1
-läk

3
 

0,9. 

Puntillo et. al., Pain 

management 

nursing, 2003. 

Pat
1
 (n=156) Ssk

2
 (n=37)  Prospektiv studie/NRS

8
 

skattning av smärta 

jämförelse mellan pat
1
 och 

ssk
2
 vid triage

10
 och inne 

på AM
5
.  

Ssk
2
 underskattade 

pat´s
1
 smärta. NRS

8
 

triage
10

: 7,5 vs. 5,1. 

AM
5
: 7,7 vs. 4,2. 

(p=0,001) 

1 
Patient, 

2 
Sjuksköterska, 

3
 Läkare, 

4
 Intravenös kateterisering, lokalbedövning, blodprovstagning, 

intramuskulär injektion, suturborttagning, arteriell blodgas, suturering, nasogastrisk intubation, insättande 

av urinvägskateter,
 
nervblockad, ögondroppar, reponering av fraktur, borttagning av agraffer, 

lumbalpunktion, abscess inscision och dränage,
 5
 Akutmottagning, 

6
 Visual analogue scale, 

7
 Före 

ilastning i ambulansen, direkt efter ilastning och strax innan ankomst till sjukhus, 
8
 Numerical Rating 

Scale, 
9
 införande av generella riktlinjer för ordination av smärtlindring,

 10
bedömnings- och 

prioriteringsområde på AM. 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Den modell som använts i detta arbete är beskriven i Friberg (2006) ”att bidra till 

evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av kvantitativ forskning”. Modellen är 

lämplig vid sammanfattning av kvantitativ forskning för att avgöra kvaliteten på 

granskade studier. Frågor som ställs i modellen är exempelvis; ”finns en tydlig 

frågeställning?”, ”är studerade personer väl beskrivna?”, ”är de tillräckligt många?”, 

”har mätningarna hanterats statistiskt på ett adekvat sätt?” samt ”är de instrument som 

använts för mätning relevanta?”.   

 

Litteratursökningen visade att det fanns få artiklar publicerade inom ämnet. Kvaliteten 

på studierna varierade. Några studier (Luger et.al., 2003, Guru och Dubinsky, 2000) 

hade så få deltagare att trovärdigheten och generaliserbarheten av resultaten kan 

diskuteras. Vissa studier (Marquié et.al., 2008, Stalnikowicz et.al., 2005) har inte 

huvudfokus på det vi valt att studera men har ändå varit användbara eftersom att en del 

av deras resultat svarar till vårt syfte. Alla artiklar vi har använt är utförda med 

prospektiv metod. Detta innebär att de, trots att de har få deltagare, kan anses ha 

tillräcklig bra kvalitet för att kunna användas i denna uppsats. En anledning till att 

sökningen resulterade i få artiklar var inklusionskriteriet ”publicerade tidigast år 1999”. 

Vi valde att inte ta med äldre artiklar eftersom vi tror att mycket har förändrats inom 

behandlingen av akut smärta under de senaste tio åren. Även exklusionskriteriet med 

pediatriska patienters smärtskattning begränsade antalet möjliga artiklar. De flesta 

studierna (sex/sju) är utförda i Europa eller USA, vilket gör resultaten tillämpbara på 

svenska förhållanden. Tyvärr hittade vi ingen svensk studie som svarade på vårt syfte. 

Vi känner att vi inte kunnat välja några andra artiklar och att de artiklar som använts till 

arbetet väl speglat det problemet som vi ville undersöka. Författarna hade gärna använt 
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fler artiklar men då det inte fanns fler som svarade till vårt syfte eller följde våra 

inklusionkriterier så var detta inte möjligt. Sammanställningen av resultatet har inte 

varit så svår att göra då det i de flesta fall varit tydligt vad studierna kommit fram till. 

Då vi har valt att begränsa oss till att jämföra studiernas resultat vad gäller jämförelser 

av skattningar av patienternas smärta av vårdpersonal är detta det som beskrivs i arbetet.  

 

Resultatdiskussion 

Resultaten visar tydligt att hälso- och sjukvårdspersonalen underskattar patienters 

smärta. Det finns ingen förklaring till detta i studiernas resultat men vi spekulerar i att 

det kan vara så att mer erfaren vårdpersonal helt enkelt blir ”vana”att se många patienter 

med smärta eller liknande och att detta kan leda till att de blir avtrubbade. Det var bara 

en av studierna (Singer et.al., 1999) som visade på att personalen skattade smärtan 

intensivare än patienten. En tänkbar förklaring till detta kan ha varit att personalen som 

skattade patienternas smärta själva hade utfört ingreppet på patienten. Vetskapen om att 

de själva tillfogat patienten smärta kan möjligtvis göra att personalen skattade smärtan 

intensivare än vad den uppfattades av patienten. 

 

Det är viktigt att patientens smärta skattas korrekt och att lämplig smärtlindring ges för 

att ett vårdlidande, med andra ord ”onödig” smärta, skall förhindras. Resultatet visar på 

att den tid som sjuksköterskan tillbringar tillsammans med patienten förbättrar 

sjuksköterskans förmåga att skatta patientens smärta (Luger et.al., 2003). Att tillräcklig 

tid inte finns för detta på en akutmottagning stöds av Nyström (2003) som beskriver att 

personal som stannar för länge inne hos en patient kan bli hämtade av kollegor.  

 

Resultatet visar också att underskattning av patientens smärta är oberoende av vilken 

personalkategori som skattar smärtan. Valet av VAS- eller NRS-skalan verkar inte 

heller spela någon roll (Marquié et.al., 2008; Guru & Dubinsky, 2000) . Gallagher, 

Liebman & Bijur (2001) och Vas et.al. (2006) säger att den minsta förändring i 

smärtskattning som är av klinisk betydelse är 13 mm på VAS för patienter som skattar 

sin smärta före och efter behandling. Denna skillnad överskrids i de flesta av studierna 

som undersökts. Troligt är att samma skillnad är av klinisk betydelse även i detta 

avseende. Detta kan dock inte säkerställas eftersom tidigare studier inte haft fokus på 

skillnad mellan patient och personal. 

 

Anledningar som kan tänkas påverka personalens skattningar av smärta är att smärta är 

en subjektiv upplevelse, alltså något som upplevs olika av varje person. Det innebär att 

människans livsvärld och erfarenhet påverkar hur han eller hon upplever sin smärta. 

Bergh, Jakobsson och Sjöström (2007) har redovisat sjusköterskestudenters 

uppfattningar om vad de anser vara ”värsta tänkbara” smärta. Resultaten är inte 

entydiga. En del sjusköterskestudenter anser att förlossningssmärta är den ”värsta 

tänkbara” medan andra uppger tandvärk. Detta tycker vi är ett ytterligare bevis på att 

smärta är en subjektiv upplevelse och att den inte kan bedömas av någon annan än den 

som är drabbad. Funderingar väcks kring vad som skulle hända om en sjuksköterska 

som själv tycker att tandvärk är värsta tänkbara smärta skattade en patient med 

förlossningssmärta där patienten kanske tycker att denna smärta inte alls är den värsta 

tänkbara.  

 

Såsom visas i resultatet kan enligt Stalnikowicz et.al. (2005) införande av generella 

ordinationer eller riktlinjer påverka personalens skattningar av smärta i positiv riktning. 
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Detta styrks av Wickström, Nordberg, Bergh, Johansson och Sjöström (2007) som 

utvärderat skillnader i personalen skattningar av patienters smärta efter att de genomgått 

en smärtutbildning. Före utbildningen skattade 48% av sjuksköterskorna patientens 

smärta inom 10 mm från patiens egen skattning. Efter utbildningen, två år senare, 

skattade 65% av sjuksköterskorna patientens smärta inom 10 mm från patientens 

skattning.  

 

En av studierna (Marquié et.al., 2003) visade att läkarstudenter var bättre på att skatta 

patientens smärta än läkare. Detta är intressant och väcker spekulationer om ifall 

erfarenhet av att se och sköta patienter med smärta kan påverka hur personalen sedan 

bedömer patientens smärta. Om man tidigare arbetat med patienter som gett mindre 

uttryck för sin smärta vid liknande tillstånd som den aktuella patienten lider av, kan 

kanske denna tidigare erfarenhet påverka bedömningen av andra patienters 

smärtintensitet.  

 

Vi anser att vårt resultat är viktigt att föra ut till sjuksköterskor inom akutsjukvården 

eftersom underskattning av smärta hos patienter kan leda till att de inte får den 

smärtlindring de behöver. Vi måste se till patienten och dennes behov genom att vända 

oss direkt till patienten och inte anta att vi vet hur intensiv smärta han eller hon 

upplever. Gör vi inte detta så kommer patienten att uppleva ett vårdlidande och detta är 

något som vi till varje pris vill undvika. Patienten har det redan jobbigt i och med ett 

sjukdomslidande vilket vi inte ska förvärra genom att låta denne utstå bristfällig 

smärtbehandling.  

 

Ett sätt att komma tillrätta med problemet beskrivs av Thomas och Andruszkiewicz 

(2004). De kunde visa att kontinuerlig VAS-skattning på akutmottagningen förbättrade 

personalens bedömningar av patientens smärta. En smärtskattningsskala fästes vid 

huvudändan av britsen. På denna kunde patienten sedan uppdatera/ändra sin VAS vid 

behov. När personalen sedan kom in till patienten såg de med en gång hur patienten 

skattade sin smärta. Detta ledde till förbättrad smärtbehandling och att fler patienter var 

nöjda med den hjälp de fått på akutmottagningen. Vi antar att personalen inte bara läste 

av VAS stickan utan att de också blev påminda om att de skulle fråga patienten om 

deras smärta och att de sedan gav dem den smärtlindring de behövde. Detta tycker vi 

verkar vara ett billigt och enkelt sätt att minska vårdlidande och förbättra 

tillfredsställelsen hos patienter med akut smärta.  

 

SLUTSATS 

Vår uppsats visar att hälso- och sjukvårdspersonal underskattar patienternas akuta 

smärta på akutmottagningar och intagningsavdelningar. Införandet av generella 

riktlinjer och tiden som vårdpersonalen tillbringar med patienten förbättrar förmågan att 

skatta patientens smärta. Läkare är bättre på att skatta patientens smärta än 

sjuksköterskor och läkarstudenten i sin tur är bättre på det än läkare. Underskattningen 

av smärtan får troligen till följd att patienterna inte får den smärtlindring de behöver. 

Därmed misstänker vi att ett onödigt vårdlidande kan skapas. Vår slutsats är därför att 

patienten själv bör få skatta sin smärta eftersom personalen inte kan bedöma patientens 

smärta på ett korrekt sätt.  
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Bilaga 1  

Sökresultat 

 

 

Sökning i 

CINAHL 

Kombination av sökord Antal träffar Antal artiklar som 

uppfyller 

inklusionskriterierna 

1 Emergency department 

and pain and VAS 

50 0 

2 Emergency department 

and pain and NRS 

7 1 (4) 

3 Pain assessment and 

acute pain 

75 1 (3) 

4 Acute pain and NRS 7 0 

5 Acute pain and VAS 38 1 (3) 

6 Emergency department 

and acute pain 

54 0 

 

 

Sökning i 

MEDLINE 

Kombination av sökord Antal träffar Antal artiklar som 

uppfyller 

inklusionskriterierna 

1 Emergency department 

and pain and VAS 

92 2 (2, 7) 

2 Emergency department 

and pain and NRS 

11 2 (4, 2) 

3 Pain assessment and 

acute pain and 

emergency department 

10 1 (2) 

4 Acute pain and VAS 

and emergency 

department 

17 1 (2) 

5 Acute pain and NRS 22 1 (2) 

 

Sökning i 

ACADEMIC 

SEARCH PREMIER 

Kombination av 

sökord 

Antal träffar Antal artiklar som 

uppfyller 

inklusionskriterierna 

1 Emergency department 

and pain and VAS 

33 1 (1) 

2 Emergency department 

and pain and NRS 

3 0 

3 Pain assessment and 

acute pain 

60 0 

4 Acute pain and VAS 66 1 (1) 

5 Acute pain and NRS 16 0 

6 Emergency department 

and acute pain 

52 1 (1) 
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Sökning i 

SCIENCE DIRECT 

Kombination av sökord Antal träffar Antal artiklar som 

uppfyller 

inklusionskriterierna 

1 Pain assessment 4652 - 

2 Pain assessment and 

acute pain 

1437 - 

3 Pain assessment and 

acute pain and 

emergency department 

264 - 

4 Pain assessment and 

acute pain and 

emergency department 

and VAS 

90 - 

5 Pain assessment and 

acute pain and 

emergency department 

and VAS and nurse 

59 3 (1, 5, 6) 

 

 

Nr Författare 

1 Marquié et.al. (2008) 

2 Guru & Dubinsky (2000) 

3 Luger et. al. (2003) 

4 Puntillo et. al. (2003) 

5 Marquié et.al. (2003) 

6 Stalnikowicz et. al. (2005) 

7 Singer et. al. (1999) 

 

 

 

 


