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Abstrakt  
Bakgrund: Intensivvårdssjuksköterskan har en central roll för att kunna hantera och 
identifiera komplexa situationer inom vården. Smärta var en individuell upplevelse som 
kunde försvåras vid olika djup av sedering vilket kunde leda till konsekvenser. 
Smärthantering innebar bland annat att lindra lidande och tillgodose god omvårdnad 
Syfte: Syftet med studien var att beskriva intensivvårdssjuksköterskans erfarenheter av 
smärthantering hos patienter som är sederade. 
Metod: En kvalitativ intervjustudie med induktiv innehållsanalys. För att kunna ta del av 
intensivvårdssjuksköterskans erfarenheter genomfördes 11 individuella semistrukturerade 
intervjuer, samt en testintervju innan studien startade.  
Resultat: Analysen resulterade i fyra kategorier; “Att använda sin kliniska blick för att 
bedöma smärta”, “ Betydelsen av att reflektera”, “Betydelsen av att personalen samarbetar” 
samt “Betydelsen av att använda sin kunskap och erfarenhet”. Resultatet belyste 
intensivvårdssjuksköterskans erfarenheter vid smärthantering, detta kan vara komplext för 
att alla bedömer olika och ingen situation är den andra lik. Underlättande faktorer var lätt 
sederade patienter som kunde kommunicera.    
Slutsats: Resultatet belyste delar där smärthantering upplevdes vara utmanande och svår, 
men gav även möjligheter som underlättade arbetet. Intensivvårdssjuksköterskans 
erfarenheter skiljde sig åt vid hantering av smärta.  

Nyckelord: Erfarenhet, Intensivvårdssjuksköterska, Intervjuer, Kvalitativ innehållsanalys, 
Smärta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Abstract 
Background: The intensive care nurse has a central role to be able to handle and identify 
complex situations in healthcare. Pain is an individual experience that can be complicated by 
different depths of sedation which can lead to consequences. Pain management involves, 
among other things, alleviating suffering and meeting good care. 
Aim: The purpose of the study was to describe the intensive care nurse's experience of pain 
management in patients who are sedated. 
Method: A qualitative interview study with inductive content analysis. In order to take part 
in the intensive care nurse's experience, 11 individual semi-structured interviews were 
conducted, and a test interview before the study started. 
Results: The analysis resulted in four categories: "To use their clinical gaze to assess pain", 
"Importance of Reflecting", "The importance of the staff working together" and "Meaning of 
Using Knowledge and Experience". The result highlights the intensive care nurse’s 
experiences with pain management, this may be complex because everyone else is different 
and no other is the other equal. Facilitating factors were easily sedated patients who could 
communicate. 
Conclusion: The result highlighted parts where pain management was perceived to be 
challenging and difficult, but it also provided opportunities that facilitate the work. The 
experience of the intensive care nurse played a major role in the management of pain.  
 

Keywords: Experience, Intensive Care Nurse, Interviews, Pain, Qualitative Content 
Analysis. 
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Bakgrund 

Inledning 

Intensivvårdssjuksköterskan har en unik roll i förhållande till patienten och andra 

yrkesgrupper. Smärta är ett komplext tillstånd då det innefattar patientens subjektiva 

upplevelse och är ett centralt område inom intensivvården (IVA) (International Association 

for the Study of Pain, 2017). På IVA ligger inte största fokus på smärta då 

livsupprätthållande åtgärder prioriteras högst. Intensivvårdssjuksköterskor har mycket 

patientnära kontakt och har därför ett stort ansvar när det kommer till smärthantering 

(Berntzén, Bjørk & Wøien, 2018). Trots många år av forskning så finns det begränsat material 

angående erfarenheter av smärthantering hos sederade patienter och det finns ett behov av 

att ytterligare synliggöra detta problem i dagens intensivvård.  

 

Intensivvårdssjuksköterskans roll på IVA  

Enligt professionens kompetensbeskrivning ska intensivvårdssjuksköterskan kunna hantera 

och identifiera komplexa situationer samt visa professionellt och etiskt förhållningssätt 

gentemot patienter, samt förebygga ohälsa (Riksföreningen för anestesi och intensivvård & 

Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Intensivvårdssjuksköterskan ska övervaka patientens 

vitala funktioner och utifrån tillgänglig information, identifiera, initiera och utföra 

ordinerade åtgärder, samt därefter utvärdera, till exempel vid smärtlindring och sedering 

(World Federation of Critical Care Nurses, 2014). Intensivvård innebär att förebygga och 

behandla svikt i ett eller flera organsystem för att patienten ska överleva. Det innebär också 

kontinuerlig övervakning, diagnostik, behandling och omvårdnad av patienter med svåra 

eller livshotande sjukdomar eller skador (Riktlinjer för Svensk Intensivvård, 2015). Vården 

ska bedrivas i överensstämmelse med beprövad erfarenhet, evidens och vetenskap, där både 

etiska och medicinska aspekter står främst (Cullum, Cilicska & Haynes, 2008). Patienter som 

vårdas på IVA kräver noggrann övervakning för att man ska kunna tillgodose 

patientsäkerhet. IVA är skapad för att kunna ge patienter hjälp, och tidigt kunna se 

https://search-proquest-com.proxybib.miun.se/psycinfo/indexinglinkhandler/sng/au/W$f8ien,+Hilde/$N?accountid=12495
https://search-proquest-com.proxybib.miun.se/psycinfo/indexinglinkhandler/sng/au/W$f8ien,+Hilde/$N?accountid=12495
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förändringar som svikt i vitala funktioner, såsom andning, cirkulation och medvetande 

(Jones & Johnstone, 2016).   

 

Att vara patient och vårdas på IVA kan vara mycket påfrestande. Patienten kan uppleva 

brist på autonomi då patienten befinner sig i en obekant miljö (Darbyshire, Greig, Vollam, 

Young, & Hinton, 2016). Att vårdas på IVA innebär att patienten är väldigt beroende av 

personal som hela tiden är delaktig i vården. Det är av vikt att patienten får känna sig 

respekterad av personalen, för en ökad självkänsla och känsla av att ingå i ett sammanhang. 

Patienten måste få känna att de blir ordentligt sedd och hörd då detta annars kan orsaka oro 

och ångest (Torheim & Kvangarsnes, 2014). Som intensivvårdssjuksköterska skall man visa 

respekt för patientens integritet samt verka för den enskilda individens rätt till 

självbestämmande och ge individuellt anpassad vård (Berntzen et al., 2018).  

 

En värdegrund för omvårdnad innebär att i mötet med patienter och närstående alltid 

uppmärksamma och vara öppen för den utsatthet det innebär för en person att vara 

beroende av vård. Respekt för personens värdighet, integritet och självbestämmande och det 

sårbara hos personen i vårdsituationen är betydelsefullt för att personen ska ges möjlighet 

att uppleva tillit, mening, hopp och ett lindrat lidande trots ohälsa (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). Enligt Janice Morse’s teori om lidande och uthärdande som 

innebär att sjuksköterskor är vårdare av lidande patienter. Svaren och behoven ligger på 

intensivvårdssjuksköterskans axlar, att förstå lidande hos patienterna. Lättnad och lindrande 

av lidande är grunden och hjärtat i omvårdnad. Sjuksköterskan ska finnas vid patientens 

sida under hela sjukdomsförloppet och är ett stöd för den lidande individen och även dess 

familj. Morse anser också att sjuksköterskan har ett moraliskt ansvar i att förebygga och 

lindra lidande som kan uppstå och orsaka lidande i processen att tillhandahålla 

behandlingar (Morse, 2001). Detta kan även appliceras hos intensivvårdssjuksköterskorna 

på IVA.  

 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxybib.miun.se/pubmed/?term=Darbyshire%20JL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27096605
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxybib.miun.se/pubmed/?term=Greig%20PR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27096605
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxybib.miun.se/pubmed/?term=Vollam%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27096605
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxybib.miun.se/pubmed/?term=Young%20JD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27096605
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxybib.miun.se/pubmed/?term=Hinton%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27096605
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxybib.miun.se/pubmed/?term=Torheim%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24313779
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxybib.miun.se/pubmed/?term=Kvangarsnes%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24313779


3 
 

Smärta hos patienter med livshotande sjukdom eller skada 

Smärta är ett vanligt fenomen bland patienter med livshotande sjukdom eller skada som tas 

omhand på IVA (Asadi-Noghabi, Gholizadeh, Zolfaghari, Mehran & Sohrabi, 2015). 

Definitionen av smärta är obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse som är 

förknippad med faktiska eller potentiella vävnadsskador eller beskrivs i form av sådan 

skada (International Association for the Study of Pain, 2017). Definitionen av smärta som 

utgivits av International Association for the Study of Pain är en saklig beskrivning av den 

mänskliga erfarenheten av smärta och är en allmänt accepterad definition världen över 

(Cohen, Quintner & Rysewykc, 2018). Kroppen har system som gör att smärta förstärks i 

vissa situationer likväl som det finns mekanismer som dämpar inkommande smärtimpulser. 

Detta visar att smärta är en sammansatt upplevelse som varierar från person till person, och 

alltid är individuell även hos samma person beroende på tid, plats och situation (Treede, 

2018). Erfarenhet av smärta kan påverkas av flera olika faktorer som känslomässigt tillstånd, 

tidigare erfarenhet, kognitiv funktion och ålder (Nazari et al., 2018). 

Intensivvårdssjuksköterskans roll vid smärtlindring innebär att analysera och bedöma 

patientens behov av smärtlindring vilket kräver handlingsberedskap. Man skall även vidta 

smärtlindrande åtgärder med och för patienten och kunna peka på behov av att ändra eller 

sätta in ytterligare åtgärder samt genomföra och utvärdera resultatet av åtgärderna (Herr et 

al., 2006). Det är läkaren som ordinerar men det är intensivvårdssjuksköterskan som 

administrerar och organiserar en god smärtlindring (Sessler et al., 2002). Det kan utföras via 

farmakologisk behandling, där opioider används för smärtstillande effekt (Gahndi et al., 

2012). Icke farmakologisk behandling kan också ge goda resultat, det kan exempelvis vara 

munvård, massage, närvaro av familj och musikterapi (Davis & Jones, 2012). 

 

En grundläggande princip i många omvårdnadssituationer är bedömning av patienten. När 

det kommer till smärta kan bedömning avgöra vilken typ av strategi som kan används för 

att lindra smärta (Asadi-Noghabi et al., 2015). I en del forskning framkommer det att den 

mest tillförlitliga metoden för smärtutvärdering är patientens egna beskrivna upplevelse. 

Detta kan bli problematiskt då patienter på IVA ofta inte har tillräcklig förmåga att 

tillhandahålla verbal kommunikation och kan berätta om sin smärta (Deldar, Froutan & 

Ebadi, 2018). Bedömning och behandling av smärta är en viktig aspekt för att ge komfort. 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxybib.miun.se/pubmed/?term=Asadi-Noghabi%20AA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26366262
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxybib.miun.se/pubmed/?term=Gholizadeh%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26366262
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxybib.miun.se/pubmed/?term=Zolfaghari%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26366262
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxybib.miun.se/pubmed/?term=Mehran%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26366262
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxybib.miun.se/pubmed/?term=Sohrabi%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26366262
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxybib.miun.se/pubmed/?term=Asadi-Noghabi%20AA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26366262
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Patientens oförmåga att själv beskriva sin smärta är vanligt eftersom att vården ofta 

innefattar sedering. Kvaliteten på smärtbedömning och hantering i samband med den 

kritiskt sjuka patienten kan vara ett utmanande problem (Mascarenhas et al., 2018), där 

oförmåga att kommunicera verbalt inte negerar möjligheten att en individ upplever smärta 

och har behov av lämplig smärtlindrande behandling (Treede, 2018). 

 

Konsekvenser av obehandlad smärta hos patienter 

Smärthantering anses som både en rättighet och en förväntning vid vårdandet av en patient. 

Otillräcklig smärtlindring kan ge förändringar i kroppens metabola svar, vilket kan fördröja 

återhämtning, leda till ökad vårdtid, ökad mortalitet och kan även leda till kronisk 

smärtproblematik (Samaraee, Rhind, Saleh & Bhattachacharya, 2010). Ett konsekvent 

tillvägagångssätt för smärtbedömning hos patienter som vårdas på IVA är svårt (Nazari et 

al., 2018). Ett av de första stegen i hanteringen och utvärdering av smärta kan vara att 

använda ett tillförlitligt smärtbedömningsverktyg som ger grund till effektiv smärthantering 

(Deldar et al., 2018). 

 

Några olika smärtskattningsinstrument finns, och ett är Behavioural Pain Scale som innebär 

att man utgår från ansiktsuttryck och får en siffra från ett till fyra där ett är avslappnad och 

fyra är grimasering. Man kontrollerar också armrörelser och gör en bedömning från skala ett 

till fyra, man tittar även på följsamheten och utvärderar hur patienten tolererar ventilatorn.  

Critical Care Pain Observation Tool (CPOT) är ett bedömningsinstrument som graderar olika 

tecken från noll till två poäng i bland annat ansiktsuttryck, kroppsrörelser, 

muskelspänningar, följsamhet med ventilator, alternativt genom verbal kommunikation om 

en patient är extuberad. Totalt kan man erhålla åtta poäng i denna skala desto högre poäng 

indikerar på högre grad av smärta (Severgnini et al., 2016). Checklist of Nonverbal Pain 

Indicator är en bedömningsmall som framtagits för kognitivt försämrade vuxna där verbal 

kommunikation inte krävs för att göra en smärtbedömning. Noll till sex poäng där desto 

högre poäng man får indikerar på mer smärta (Feldt, 2000).  

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Severgnini%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27833752
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Trots flera årtionden av forskning är smärta fortfarande ett stort och viktigt problem för 

kritiskt sjuka patienter. Smärta är en övervägande stressfaktor som kan aktivera många 

patofysiologiska mekanismer hos den kritiskt sjuka patienten. Att bedöma smärta är inte 

alltid högst prioriterat trots att smärtbehandling påbörjats. Detta beror främst på att 

patienterna har svårt att själv uttrycka sin smärta på grund av sedering (Georgiou, 

Hadjibalassi, Lambrinou, Andreoun & Papathanassoglou, 2015). 

 

Sedering av patienter inom intensivvård  
Sedering innebär en målinriktad nedsättning av centrala nervsystemet. Ordet sedering kan 

definieras som en åtgärd i lugnande effekt eller som förebyggande behandling vid vissa 

skador. Sedering i detta arbete definieras genom ett läkemedelsframkallat tillstånd. Lätt 

sedering innefattar att man går från dåsighet till sömnighet, och djup sedering är relativt 

djup sömn (Barr et al., 2013). Att använda stora mängder lugnande och sövande läkemedel 

för att hålla patienten sederad kan leda till andningsdepression, förlängd tid i ventilator, 

ökad risk för ventilator associerad pneumoni, samt förlängda vårdtider på sjukhuset. För lätt 

sedering kan leda till ångest, smärta, högt blodtryck och takykardi. Detta leder till 

utmaningar i omvårdnaden och hur man som intensivvårdssjuksköterska ska balansera och 

hantera användningen av sederande läkemedel (Yousefi, Toghyani, Yazdannik & Fazel, 

2015). Det är viktigt att ha ett mål med sederingen vilket ansvarig läkare ska ordinera, 

utförandet lämnas sedan över till intensivvårdsssjuksköterskan i stor utsträckning (Sessler et 

al., 2002). 

Etiska perspektiv inom intensivvård  

Den professionella etiken innefattar att företräda patientens intressen, att visa ödmjukhet 

och respektera patientens rätt till självbestämmande (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

Etiska problem kan uppstå inom intensivvården precis som på andra avdelningar. Etiska 

ställningstaganden baseras på fyra etiska huvudprinciper: autonomi, göra gott, inte skada och 

rättvisa. Autonomiprincipen handlar om att även fast en patient är sederad så har den rätt att 

bli informerad om vad som händer med behandling och beslut som tas. Principen att göra 

gott och inte skada eller nyttoprincipen som den också kallas, innebär att det som 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxybib.miun.se/pubmed/?term=Georgiou%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26558273
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxybib.miun.se/pubmed/?term=Hadjibalassi%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26558273
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxybib.miun.se/pubmed/?term=Lambrinou%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26558273
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxybib.miun.se/pubmed/?term=Andreou%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26558273
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxybib.miun.se/pubmed/?term=Papathanassoglou%20ED%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26558273
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sjuksköterskor gör gentemot våra patienter ska vara nytta för dem. Speciellt inom 

intensivvården där avancerad sjukvård är aktuellt kan patienten komma till skada, vilket 

kan begränsa nyttoeffekten av handlingarna. Rättviseprincipen rör två aspekter, dels alla 

människors lika rätt till behandling och omhändertagande oberoende av kön, ålder, ras, 

religion och socioekonomisk ställning. Det handlar också om sjukvårdspersonalens 

skyldigheter att hantera gemensamma resurser på ett ansvarsfullt, klokt och rättvist sätt. Det 

kan också handla om prioritering av patienter (Melltorp, 2001).  

 

Problemformulering 
Smärta är en individuell upplevelse, en intensivvårdssjuksköterska ska kunna hantera och 

identifiera komplexa situationer i vården, på ett etiskt och professionellt sätt. Befintlig 

forskning visar på att smärta underbehandlas hos sederade patienter på IVA vilket leder till 

längre vårdtider och ett ökat lidande för patienten. All behandling måste anpassas 

individuellt, en bristfällig kunskap och erfarenhet kan äventyra en god och säker vård. 

Det är vanligt att man bedömer graden av sedering och att bedömning av smärta hamnar i 

bakgrunden. Trots medvetenheten om problematiken finns få studier som visar hur smärta 

skall bedömas hos en sederad patient. Vi har identifierat ett behov att beskriva 

intensivvårdssjuksköterskans erfarenhet av smärthantering hos sederade patienter. Detta 

arbete kan komma att ge ny kunskap och öka medvetenheten om problemet.  
 

Syfte  
Syftet med studien var att beskriva intensivvårdssjuksköterskans erfarenheter av 

smärthantering hos patienter som är sederade.  
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Metod 

Design 

Kvalitativ metod valdes då denna metod har sitt ursprung i att studera personers 

erfarenheter av ett fenomen (Marshall & Rossman, 2016). Data är tänkt att användas för att 

skapa förståelse och insikt för hur man som intensivvårdssjuksköterska hanterar smärta och 

bedömning av smärta hos sederade patienter. Henricson och Billhult (2017) menar att 

kvalitativa studier innebär att forskaren är intresserad av att beskriva och förstå deltagarnas 

upplevelse av ett fenomen vilket har lämpats i den här studien. Studien har formats efter 

kontexten som den utförts i Rossman och Rallis (2012), tillsammans med författare och 

intensivvårdssjuksköterskor. Genom att beskriva deltagarnas erfarenhet har författarna 

beskrivit en verklighet; dennes ontologi. Verkligheten skapas av människor och vid 

kvalitativa studier är de delaktiga i forskningen genom en kontext (Henricson & Billhult, 

2017), i detta fall IVA. Vid en kvalitativ ansats är målet att skapa en beskrivning och 

förståelse för individens världsbild, samt att den kvalitativa metoden arbetar med ord och 

beskrivningar (Kvale & Brinkmann, 2014). För att besvara studiens syfte valdes kvalitativ 

metod med induktiv innehållsanalys. Vikten i kvalitativ forskning innebär bland annat att 

en mindre grupp personer med olika erfarenhet kan bidra med rika beskrivningar av ett 

fenomen (Marshall & Rossman, 2016), detta har kunnat tillgodoses genom intervjuer.  

 

Deltagare och procedur     

I denna studie medverkade 11 intensivvårdssjuksköterskor med erfarenhet av att hantera 

och bedöma smärta hos sederade patienter. Alla deltagare arbetade på IVA, med olika års 

erfarenhet. Variation har getts genom att olika ålder, kön och erfarenhet har inkluderats 

bland intensivvårdssjuksköterskorna. Könsfördelningen var sju kvinnor och fyra män. Ålder 

var från 34 till 64 år (md=45) och antal år som yrkesverksam varierade från 3 till 40 år 

(md=13) som utbildad specialistsjuksköterska inom intensivvård. Studien genomfördes på 

två olika intensivvårdsavdelningar på sjukhus i mellersta Sverige. Enhetscheferna på varje 

avdelning tilldelades ett informationsbrev och fick fylla i ett samtyckesformulär med 

godkännande att studien fick bedrivas på respektive avdelning. Önskvärt var variation sett 

till kön, ålder och erfarenhet för att få så stor variation som möjligt. Därefter skickades 
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forskningsinformation ut till berörd målgrupp med studiens syfte och bakgrundsfakta. Där 

kunde deltagaren fylla i ett samtyckesformulär om frivilligt deltagande med tydlig 

information om att när som helst avbryta deltagandet utan förklaring. Författarna tog först 

då kontakt med intensivvårdssjuksköterskor och bokade in tid för första intervjun.    

 

Datainsamling 

Individuella semistrukturerade intervjuer genomfördes med deltagarna med närvaro av 

båda författarna. Intervjuerna genomfördes under januari och februari 2019. En författare 

agerade moderator och en justerare. Moderatorn ställde frågor utifrån intervjuguiden (Figur 

1) medan justeraren förde anteckningar och ställde följdfrågor (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Intervjuerna utfördes i en lugn och trygg miljö på IVA där deltagarna arbetade.  

  

Kvalitativa metoder beskrivs som ett sätt att komma individen nära (Kalman & Lövgren, 

2012). En intervju kan innebära en intim relation mellan författaren och deltagaren vilket 

kan ge mer trovärdig data. En negativ effekt som kan uppstå vid intervjuer är att deltagaren 

anpassar svaren och säger det som de tror att författaren vill höra (Mauthner, Birch, Jessop 

& Miller, 2002). Författarna hade ett neutralt förhållningssätt för att undvika att blanda in 

förförståelse och förkunskap under intervjuerna. Intervjuerna varade mellan 15-30 minuter 

och deltagarna talade fritt om sina erfarenheter utifrån frågorna från intervjuguiden som var 

strukturerad med nio frågor, samt nedskrivna följdfrågor. Kvale (1996) menar att följdfrågor 

används under intervjuer för att skapa struktur och pålitlighet.  

 

En testintervju gjordes innan studien började och upplevdes ge något bristfällig fakta varpå 

frågorna utökades något, denna intervju inkluderades inte i studien. Samtliga intervjuer 

spelades in och transkriberades ordagrant av författarna efter varje avslutad intervju. 

Materialet är efter transkribering till papper avidentifierat, vilket innebär att anonymitet 

uppstår. Respekt och hänsyn för deltagarna har skett genom konfidentialitet. Kjellström 

(2017) menar att konfidentialitet innebär att förvara data på ett säkert sätt och att data 

redovisas på ett sådant sätt att det inte kan återföras till en enskild deltagare. 
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1. Bakgrundsinformation: Kön? Ålder? Antal år som intensivvårdssjuksköterska. 
2. När du bedömer smärta hos en sederad patient, hur går du tillväga och vilka typer av 
källor använder du dig av?  (Smärtskattningsinstrument?) 
3. Berätta om dina erfarenheter kring smärtbedömning. Vad underlättar respektive 
försvårar? 
4. På vilka sätt går du vidare efter att du identifierat smärta? 
5. Hur utvärderar du tidigare åtgärder? 
6. Anser du att smärta underbehandlas hos sederade patienter? 
7. Anser du dig ha tillräcklig kunskap kring smärtbedömning och smärtbehandling hos 
denna patientgrupp? 
8. 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. 

Figur 1. Intervjuguide.  

Dataanalys 

Intervjutexterna analyserades med induktiv kvalitativ innehållsanalys, med manifest ansats. 

Denna metod innefattar centrala begrepp såsom; meningsbärande enheter, kondensering, 

kodning och kategorier (Graneheim & Lundman, 2004). Båda författarna analyserade 

samtliga intervjuer. Analyseringen startade med att samtliga inspelade intervjuer 

transkriberades ordagrant av författarna, vilket innebar att den muntliga informationen 

översattes till skriftspråk. Varje transkriberad intervju kodades med ett nummer för att 

materialet skulle kunna avidentifieras under analysen (Danielson, 2012). De transkriberade 

intervjuerna lästes av båda författarna upprepade gånger tills de kunde återge innehållet i 

samtliga intervjuer utan problem. Syftet med detta var att få en djupare förståelse och känsla 

för innehållet och inte missa viktig information. Därefter lyftes meningsbärande enheter ut 

ur texten som svarade på studiens syfte, de meningsbärande enheterna kunde bestå av ett 

stycke, en mening eller ett ord, där innehållet var likartat och detta utgjorde sedan grunden 

för analysen. De meningsenheter som inte svarade mot studiens syfte utelämnades. De 

meningsbärande enheterna kondenserades utan att tappa sitt innehåll, och centrala delar av 
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textens innehåll lyftes fram så att en kod skapades. Kondenseringen innebär att materialet 

blir mera lätthanterligt för vidare bearbetning. Koderna jämfördes därefter med hänsyn till 

kontext och skapade olika kategorier beroende på likheter och skillnader (Graneheim & 

Lundman 2004), totalt skapades fyra kategorier (Figur 2). Analysen har skett nära texten och 

förutsättningslöst (Graneheim & Lundman, 2004). Olika citat användes för att styrka 

tolkningen av resultatet. Sandelowski (1994) menar att genom att tydligt beskriva varje steg i 

forskningsprocessen och presentera ordagranna citat bidrar till att den insamlade datans 

pålitlighet och trovärdighet ökar. Resultatet kom att innehålla fyra kategorier.  

 

 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Kategori 

Djupt medvetslöshet 
försvårar. Även om de har ont 
och vi har ett läkemedel som 
gör dem medvetslösa så kan 
vi inte utvärdera det för 
patienten har ingen mimik och 
patienten kommer inte upp 
sån fysiologisk stress.  

Djupt sederade patienter 
kan inte själv förmedla 
sin upplevelse av smärta, 
och bedömningen blir 
svårare vid utebliven 
mimik och fysiologisk 
stress.  

 
 
Förmåga att 
bedöma 
patienten  

 
 
Betydelsen av att 
använda sin kunskap 
och erfarenhet 

Försvårande faktorer är 
naturligtvis människor som 
inte ger någon respons när 
man försöker undersöka eller 
prata med dem.   

 
Utebliven respons och 
brist på kommunikation 
försvårar bedömningen.  

 
Försvårande 
omständighet
er 

 
Att använda sin kliniska 
blick för att bedöma 
smärta 

Figur 2. Exempel på analysförfarandet. 

 

Etiska ställningstaganden 

 
De etiska riktlinjerna från World Medical Association Declaration of Helsinki (2008) har 

använts som utgångspunkt i denna studie då det är en forskningsetisk riktlinje. Ingen etisk 

prövning utfördes eftersom det enligt Lag om etikprövning av forskning som avser 

människor (SFS 2003:460) inte är nödvändigt inom ramen för högskoleutbildning på 

avancerad nivå. 
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Att bevara intensivvårdssjuksköterskornas säkerhet samt integritet har varit ett krav. Alla 

deltagare har fått skriftlig och muntlig information angående att studien är frivillig och att 

de när som helst kan välja att avbryta sitt deltagande (Kvale & Brinkmann, 2014). Deltagarna 

förblev konfidentiella genom hela studien och garanterades sekretess. Samtycke erhölls från 

samtliga deltagare (Polit & Beck, 2017). Analysen och datainsamlingen skedde parallellt och 

omfattade ljudinspelningar och anteckningar. I urvalet valdes två sjukhus ut belägna i 

mellersta Sverige, för att få olika perspektiv på erfarenheten kring smärtbedömning samt att 

studera vården i olika kulturer. Datan kan inte spåras till någon enskild deltagare och 

intensivvårdsavdelningens exakta lokalisation nämndes aldrig, Polit och Beck (2017) skriver 

att detta innebär att konfidentialitet uppstår. Författarna har genom ovan beskrivna etiska 

överväganden tagit hänsyn till vårdetikens fyra principer: att göra gott, att inte skada, att 

respektera autonomi och att vara rättvis (Sandman & Kjellström, 2013), för att behålla 

anonymitet hos deltagarna.  
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Resultat 

 
I analysen redovisas fyra kategorier; “Att använda sin kliniska blick för att bedöma smärta”, 

“ Betydelsen av att reflektera”, “Betydelsen av att personalen samarbetar” samt “Betydelsen 

av att använda sin kunskap och erfarenhet” (Figur 3). Syftet med denna studie var att belysa 

intensivvårdssjuksköterskans erfarenheter vid smärthantering hos den sederade patienten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Översikt av kategorier 

 

 

 

 

 

 

    

Att använda sin kliniska blick för att 
bedöma smärta 

 

 
Betydelsen av att reflektera 

 

Betydelsen av att personalen 
samarbetar 

 

Betydelsen av att använda sin 
kunskap och erfarenhet 
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Att använda sin kliniska blick för att bedöma smärta  

Intensivvårdssjuksköterskan bedömde smärta hos en sederad patient genom att titta på 

patienten och använda sin kliniska blick. Om patienten hade en bekymmersrynka eller 

förändrad ansiktsmimik kunde det tyda på obehag vilket i sin tur kunde tyda på att 

patienten var smärtpåverkad. De nämnde att reaktion vid beröring, spontana kroppsrörelser 

och stressreaktioner kunde ses som tecken på att patienten var smärtpåverkad. Fysiologiska 

tecken som kunde uppkomma var blodtrycksstegring, ökad hjärtfrekvens och ökad 

andningsfrekvens som beskrevs vara kännetecken i bedömningen av smärta. Det lyftes fram 

att det var viktigt att se hela patienten och inte bara utgå från parametrar vid bedömning 

och värdering av smärta. 

 

Att titta på fysiologiska parametrar om de sticker iväg eller om de verkar obekväma på något 

sätt, men det är jättesvårt att veta vad som är vad.. faktiskt. Någonstans får man nästan ta 

för givet att de kanske har ont, eftersom i muskler och så kanske de ligger länge.. så jag tycker det är 

jättesvårt och det är nästan en vetenskap i sig. 

 

Hos lätt sederade patienter var det enklare att bedöma smärta då 

intensivvårdssjuksköterskan kunde kommunicera med patienten och få ett gensvar. Det 

kunde vara användning av verbal kommunikation, jakande, nekande, skrift eller pekplattor 

för att få fram fler nyanser hos patienten som mer eller mindre förlorade hos en icke-verbal 

patient. Det framgick att VAS-skalan var ett skattningsinstrument som kunde användas hos 

kommunicerbara patienter, medvetenhet fanns om att skalan inte alltid var tillförlitlig då 

många faktorer kunde påverka kognitionen hos en intensivvårdspatient. CPOT nämndes av 

några deltagare som ett verktyg som skulle passa in i intensivvården, men som ännu inte 

var applicerad. 

 

Lättare sederade patienter har vi liksom möjlighet att kommunicera med, och utvärdera 

smärta. De kanske nickar och ruskar på huvudet. De kan förklara om de har ont och vart de har ont, 

då får vi ställa frågor. 

 

Intensivvårdssjuksköterskan beskrev att svårigheter uppkom i kombination med djup 
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sederingsgrad och fysiologiska parametrar, då smärtbedömningen blev mer komplex. De 

beskrev vidare att det kunde uppstå avvikande parametrar som kunde bero på andra 

orsaker än smärta. Därför blev bedömningen försvårad och det var svårt att veta vad som 

var vad, de fick anta att det kunde vara smärta eller ångest. Var patienten djupt sederad var 

det svårt att veta om något tillstött eller om denne blivit sjukare, det kunde leda till ovisshet 

hos intensivvårdssjuksköterskan. Hos djupt sederade patienter som inte kunde förmedla sig 

följdes vitalparametrar som indikerade på stress eller smärta. Intensivvårdssjuksköterskan 

antog då att det handlade om smärta och gav opiater som också gav en form av 

ångestlindring. Ytterligare svårigheter som framkom var att tolkning och utvärdering av 

smärta sker individuellt från en personal till en annan, likväl som att smärta är individuellt 

hos patienten, detta kunde leda till olika resultat vid hanteringen av smärta. 

 

Intensivvårdssjuksköterskan menade att kommunikation underlättade smärthantering, de 

betonade också att bättre kommunikation och samarbete mellan personal bidrog till att 

smärtlindring kunde ske i förebyggande syfte och därmed bidrog till bättre smärthantering. 

Ytligt sederade patienter gav möjlighet till kommunikation, det underlättade och gjorde att 

man enklare kunde utvärdera smärta. Kommunikation kunde innebära att patienten talade, 

klämde händer eller svarade direkt på frågor. Kommunikation som underlättade var också 

om patienten kunde röra extremiteter eller huvud för att uttrycka sig. Det var lättare att 

bedöma smärta hos en patient som kunde kommunicera, annars blev bedömningen en 

värdering utifrån intensivvårdssjuksköterskan. Svårigheter som uppstod vid 

kommunikation med sederade patienter var om de var kognitivt nedsatta. Utebliven 

respons och bristfällig kommunikation var också försvårande faktorer som kunde 

uppkomma vid hantering av smärta hos sederade patienter. 

 

Det som är väldigt lättsamt det är om patienten kan tala om själv, den är ju väldigt individuell 

smärtan, och att man lyssnar på patienten, hur de upplever sin situation med värk. Det är ju de bästa 

tycker jag och enklast för oss som ska vårda. 

Betydelsen av att reflektera  

Att använda sin egen reflektion vid hantering av smärta på IVA ansågs vara viktigt. Smärta 

kunde finnas på grund av den nuvarande diagnosen, tidigare sjukdomar, långvarigt 
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sängliggande och immobilisering. I och med den medicinska utrustningen som används på 

IVA kunde intensivvårdssjuksköterskorna räkna med att patienterna fick smärta i kroppen, 

även fast det inte hade varit med om något operativt ingrepp. Det kunde ses som en 

självklarhet att kirurgiska patienter hade smärta, men inte att de medicinska patienterna 

hade smärta i lika stor utsträckning. Det var av betydelse att reflektera över varför patienten 

låg på IVA samt vilken smärta som kunde tänkas förväntas utifrån bakgrund och åkomma. 

Det var av vikt att kunna begrunda hur mycket smärta en åkomma kunde ge hos varje 

enskild patient. Smärta beskrevs som individuellt från patient till patient. Att reflektera 

kring detta gjorde att patienten inte endast tilläts sova djupare utan att de såg till att ge 

smärtlindrande läkemedel inför exempelvis omvårdnadsåtgärder. 

 

Vi kan väldigt kallt räkna med att patienterna har ont. Är de intuberade är det väldigt 

smärtsamt att ha en slang i halsen och har de legat länge på IVA så har de ont i kroppen av att bara 

vara så pass immobiliserade. 

 

Intensivvårdssjuksköterskan menade att en kombination av smärtlindring och vakenhet 

sågs som en fördel då patienterna genom detta kunde behålla de flesta kroppsliga 

funktionerna intakta och minska risken för skada. Reflekteras det inte över detta och mer 

sederande läkemedel användes istället kunde det leda till att smärta blev underbehandlat 

och smärtbedömning försvårades. 

 

Det är ett mindset som handlar om att låta patienterna vara vakna och inte förvänta oss att 

patienterna ska ligga och sova tysta och stilla, för då kan de inte förmedla sig. 

 

En del intensivvårdssjuksköterskor ansåg att ett smärtskattningsinstrument kunde 

underlätta vid hantering och bedömning av smärta. Dock kom det också fram att ett 

smärtskattningsinstrument för sederade patienter skulle ge ett trubbigt resultat hur det än 

användes. 

Betydelsen av att personalen samarbetar 

Intensivvårdssjuksköterskan beskrev att grundprincipen är att anta att smärta alltid 

förekommer hos intensivvårdspatienter. Sederande läkemedel kombinerades i de flesta fall 
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med smärtlindrande läkemedel, vid enbart användning av sederande läkemedel bromsas 

normala fysiologiska funktioner och smärta upptäcks inte lika lätt. 

Intensivvårdssjuksköterskan ansåg att gamla arbetssätt fanns kvar där stora doser 

sederande läkemedel användes innan det titrerades upp till en adekvat dos av 

smärtlindring. Det ansågs även viktigt att opiatrotera för att undvika oönskade effekter som 

ökad smärtkänslighet och toleransutveckling mot läkemedel. När smärta hade identifierats 

poängterade intensivvårdssjuksköterskan vikten av att ha en grundläggande smärtlindring i 

botten för att sedan kunna komplettera med andra kortverkande preparat vid behov. Vid 

planerade omvårdnadsåtgärder var det viktigt att ge läkemedel innan själva proceduren, då 

det kunde vara smärtsamt och orsaka smärtgenombrott. 

 

Vi har vida ordinationer och befogenheter att ge smärtlindring på generell ordination.. Och 

det tycker jag fungerar riktigt bra, och det är nära till hands att ge det, det går fort. 

 

Samarbete med läkare för att få klara direktiv för tillvägagångssätt vid smärthantering 

ansågs vara önskvärt. Vid behov av snabbverkande smärtlindrande läkemedel sågs 

läkemedelslistan över för att kunna åtgärda smärta snabbt. Ibland skiljer sig smärtlindringen 

åt och intensivvårdssjuksköterskan behövde vara observant på doser och utvärdera genom 

att titta på patienten. 

 

Det är olika mellan doktorer, vissa vill ha kontinuerlig infusion som smärtlindring, en del vill 

ha intermittent. Man får vara observant, titta från patient till patient, mellan olika pass, hur 

situationen förändras under dagen. 

 

Intensivvårdssjuksköterskan beskrev vikten av omvårdnad och att arbeta förebyggande med 

mobilisering, avlastning och ställningstagande till om medicinsk utrustning behövdes eller 

om det kunde avlägsnas för att minska risken för smärta. En primär åtgärd vid tecken på 

smärta var att identifiera hur patienten låg, om det fanns felläge eller om det var något som 

skavde. Små lägesändringar ansågs kunna göra stora skillnader för patienten. En 

utvärdering av patientens sängläge och hur pass komfortabelt patienten såg ut att ligga i 

sängen ansågs vara en viktig omvårdnadsåtgärd för att förebygga smärta. Att tillgodose 
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patienten med information var också en åtgärd som kunde göra skillnad vid smärthantering 

och kunde vara en betydande åtgärd innan läkemedelsbehandling. 

 

Frekvent mobilisering av våra patienter, så att de inte får den här stela smärtan som man får 

av att ligga stilla länge. Har vi väl verifierat att patienten har ont av exempelvis utrustning 

som vi stoppat in i människorna, så kan vi ju ta bort de, men det får ju en konsekvens. 

 

Betydelsen av erfarenhet och att använda sin kunskap  

Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev att smärtpåslag kan uppstå även fast patienten är 

sederad, smärtlindringen blir avgörande. Olika personal kunde ge olika läkemedel, men alla 

hade samma mål och det var att smärtlindra patienten. Förändringar i en patients tillstånd, 

såsom vitala parametrar, behöver inte alltid bero på smärta, samtidigt uttryckte 

intensivvårdssjuksköterskan att det inte kunde uteslutas. Hos vissa 

intensivvårdssjuksköterskor ansågs det att smärta inte underbehandlas, då smärthantering 

är högt prioriterat på IVA, men de ansåg att det är svårt att egentligen veta vad patienten 

upplevde. En del intensivvårdssjuksköterskor menade att smärta underbehandlas hos 

sederade patienter, vilket också bekräftades retrospektivt då tidigare intensivvårdspatienter 

har uttryckt att de upplevt mycket smärta under vårdtiden på IVA. 

 

Man tror ju att man ger en lämplig dos av allt möjligt, men allt eftersom, ju sjukare de blir, ju 

mer sängliggande de blir, så kommer det till andra smärttillstånd som gör att smärta blir 

underbehandlat. 

 

Kunskap är en färskvara som hela tiden måste uppdateras och reflekteras över. Det finns 

utvecklingspotential kring utvärdering av smärta, då varje fall är unikt och samma 

behandling kan sällan användas på alla patienter. Smärta och smärthantering är en viktig 

del av intensivvården, som i sin tur har en stor inverkan på vården för den enskilda 

patienten. Det framkom att hos en djupt sederad patient var det en omöjlighet att egentligen 

veta om de hade ont, smärta kunde leda till en väldigt obehaglig upplevelse som kunde få 

konsekvenser. Tilltagande smärta var att förvänta då en patient vårdas sängliggandes på 

IVA. Därför var det av vikt att få patienterna komfortabla för att uppnå god omvårdnad. 
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Jag anser mig ha en bra grundläggande kunskap, men det är alltid viktigt att höra det 

senaste och vara med.. Det gäller alla delar och bitar i hela yrket, oavsett vad man jobbar 

med gäller det att vara lyhörd för det nyaste. 

 

Intensivvårdssjuksköterskan beskrev att erfarenhet underlättar hantering av smärta. Med 

erfarenhet kommer en fingertoppskänsla vilket också gjorde att intensivvårdssjuksköterskan 

blev observant i sin bedömning då den ena dagen inte var den andra lik. Erfarenheten hade 

stor inverkan vid bedömning av smärta, då de lättare kunde sätta sig in i patientens 

situation. Olika typer av omvårdnadsåtgärder kunde göra att patienten reagerade på olika 

sätt, då kunde det vara svårt att veta om det var smärta eller oro. 

 

Den erfarenhet intensivvårdssjuksköterskan hade är att smärta var det första som 

åtgärdades. Hänsyn togs till tidigare smärtproblematik och att alla patienter upplever olika 

typer av smärta. Trots att patienterna hade lätt sedering kunde de ha utebliven ork eller 

motivation för att förmedla smärta, därför ansågs det vara viktigt att 

intensivvårdssjuksköterskan var medveten om detta. 

 

För det mesta kan man kommunicera utifrån aspekterna vad de är som är fel hos lätt 

sederade patienter, men samtidigt har de en medicin som gör att man inte har ork eller 

motivation att förmedla att man har ont. Många eller flertalet har sagt i post-IVA 

sammanhang, att de har legat och haft ont, men samtidigt varit så apatiska av de där att 

dom inte orkat sagt till att dom har ont. 

 

Medvetenhet finns hos alla kring hantering av smärta hos sederade patienter, detta 

upplevdes vara en utmaning och svårighet i arbetet som intensivvårdssjuksköterska. Smärta 

är en individuell upplevelse och behandling av den var svår och en vetenskap i sig. Hos en 

sederad patient kunde de sederande läkemedlen försvåra upptäckten av smärta. Det fanns 

en medvetenhet kring att alla patienter inte hade samma typ av smärta, den bedömning som 

görs vid utvärdering av smärta blir en tolkning av intensivvårdssjuksköterskan och därför 

kan olika resultat uppstå. Utvärdering kunde också skilja sig beroende på situation och 

kontext, därför kunde de aldrig garantera att bedömningen blev helt tillförlitlig. 
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Alltså en patient jag inte kan kommunicera med utan JAG ska tolka.. står den här takykardin 

för smärta, står den där bekymmersrynkan för i pannan för smärta eller står den för 

någonting annat.. så det blir en tolkning av mig. Det finns ju medicineringar som gör att du 

inte får den vanliga fysiologiska påverkan på smärta… fastän kroppen säger att den har ont, 

så har vi bromsat de normala funktionerna. 

 

Intensivvårdssjuksköterskan beskrev att ett strukturerat arbetssätt och en bra strategi i 

arbetet bidrog till en känsla att känna sig trygg i sin yrkesroll. Trygghet i yrkesrollen gav en 

säkerhet vid smärthantering. Desto tryggare de kände sig i sin roll desto bättre och säkrare 

kände de sig på att hantera smärta, även kunskap och erfarenhet bidrog till detta. 

Intensivvårdssjuksköterskan beskrev att osäkerhet kunde uppstå när bedömningen av 

smärtan ifrågasattes inom teamet. De flesta kände sig ändå trygga vid bedömning av smärta, 

men upplevde att det fanns förbättringspotential. 

 

Jag har nog tillräcklig kunskap för att kunna göra mitt jobb, men jag har inte fullt mandat att 

göra det jag tycker och tror är bäst, utan jag måste alltid ha min läkare bakom mig. Men jag 

vet ju, hur, när, var och varför patienterna har ont och hur vi ska hantera dom. 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att belysa intensivvårdssjuksköterskans erfarenheter vid 

smärthantering hos patienter som är sederade. I resultatet framkom det att 

intensivvårdssjuksköterskor upplever svårigheter att hantera smärta hos denna 

patientgrupp. Underlättande faktorer kan vara lättare sederade patienter som är 

kommunicerbara. Svårigheter som framkom är när patienter är djupt sederade, då 

framförallt bedömning komplicerades. Erfarenheter kring utmaningarna som uppstår vid 

hantering av smärta har belysts i studien, detta bidrar till att nå en individanpassad vård där 

patienternas välbefinnande är i fokus. 
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Morse (2001) menar i sin teori om lidande att intensivvårdssjuksköterskans moraliska ansvar 

innebär att arbeta förebyggande för att lindra lidande som kan uppstå hos sederade 

patienter på IVA. För att tillgodose varje enskild patients behov av smärtlindring måste 

intensivvårdssjuksköterskan utgå från den aktuella patientens subjektiva och objektiva 

situation. Med information angående fysiologiska, psykologiska och sociala aspekter som 

kan påverka dennes uppfattning av och reaktion av smärta. ICNs etiska kod för 

sjuksköterskor menar att det är sjuksköterskans ansvar att se till att patienterna blir 

tillgodosedda med insatser som främjar patientens behov (Svensk sjuksköterskeförening, 

2012). Patientens självbestämmande och integritet ska respekteras (Patientlag, SFS 2014:821), 

därför är det viktigt att som intensivvårdssjuksköterska vara lyhörd och uppmärksam med 

en sederad patient. 

 

I resultatet beskrev intensivvårdssjuksköterskorna att bedömning av smärta hos denna 

patientgrupp är komplicerad för att möjligheten till kommunikation är begränsad. En stor 

del i bedömning av smärta sker genom att bedöma och utvärdera vitalparametrar och 

subjektiva uttryck hos patienten. Beteenden som kan observeras vid smärtpåverkan är 

ansiktsuttryck, ögonöppning, rörelser i extremiteter och stelhet, vilket också styrks i en 

studie av Nazari et al. (2018). Tidigare forskning visar 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). Intensivvårdssjuksköterskan tolkar en patient utifrån kliniska uttryck till smärta och 

bedömer utifrån flertalet parametrar som den fysiologiska responsen samt olika beteenden i 

relation till rådande situation, kan det vara svårt att göra en korrekt bedömning. I denna 

studie framkom det att deltagarna bedömer smärta individuellt och att smärta bedöms från 

patient till patient, därför kan olikheter uppkomma vid bedömning av smärta. 

 

Olika fysiologiska tecken hos patienten kan stå för smärta i olika sammanhang, respons som 

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

eller hypovolemi och styrs utifrån kontexten (Alderson & McKechinie, 2013). I en studie där 

patientrelaterade procedurer och hemodynamiska förändringar undersöktes framkom det 
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att fysiologiska parametrar som en isolerad smärtindikator inte gick att använda (Ayasrah, 

2016). 

 

Delade meningar rådde kring huruvida ett smärtskattningsinstrument skulle underlätta för 

att göra en bedömning hos sederade patienter. Det framkom att användning av olika 

smärtskattningsinstrument skulle vara att föredra hos sederade patienter. Det fanns en 

önskan hos en del att implementera ett smärtskattningsinstrument för att underlätta 

bedömningen och för att bidra till att fler gjorde sin bedömning likvärdigt. Några deltagare 

talade om bedömningsinstrumentet CPOT och att det skulle vara ett lämpligt verktyg att 

implementera i verksamheten. Detta styrks av Kaya och Erden (2019) som menade att CPOT 

är ett pålitligt smärtskattningsverktyg, som är användbart för att utvärdera smärta hos 

vuxna sederade patienter som vårdas på IVA. Att använda sig av CPOT kan öka 

intensivvårdssjuksköterskans medvetenhet av smärta hos en sederad patient och i större 

utsträckning leda till att intensivvårdssjuksköterskan fortare kan identifiera smärta och 

utföra adekvat smärtlindring (Asadi-Noghabi et al., 2015). Från deltagarna i denna studie 

framkom det att en del intensivvårdssjuksköterskor upplevde att en smärtskattningsskala 

skulle vara onödig då den ansågs vara trubbig och inte skulle ge en korrekt bedömning, då 

smärta alltid är individuellt. Georgiou et al. (2015) menar däremot att ett 

smärtskattningsinstrument kan leda till positiv inverkan i intensivvårdssjuksköterskans 

arbete, samt att det kan leda effektivare hantering av smärta och sedering.  

 

Intensivvårdssjuksköterskorna upplevde att ytligt sederade patienter gav lättare möjlighet 

till kommunikation och därmed underlättade bedömningen av smärta. Hos patienter som 

var djupt sederade och där det inte gick att föra kommunikation, ställdes det krav på 

intensivvårdssjuksköterskan att kunna utvärdera patientens smärta eller 

smärtlindringsbehov för att optimera vården. Nazari et al. (2018) menade att svårigheter 

uppstod när patienten inte kan uttrycka sig verbalt, då det bästa instrumentet för att 

upptäcka och skatta smärta är när patienten själv kan uttrycka sig och tala.   

Wallander-Karlsen, Ølnes och Güntenberg-Heyn (2018) menade att 

intensivvårdssjuksköterskor upplevde frustration när de inte kunde kommunicera med 

patienten och inte kunde tillgodose bästa möjliga vård.   

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxybib.miun.se/pubmed/?term=Asadi-Noghabi%20AA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26366262
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I denna studie framkom det att det är viktigt att använda sin egen reflektion vid hantering 

av smärta. Detta grundar sig även i Morse’s teori om lidande, där hon menar att svaren och 

behoven för att förstå lidandet hos patienterna, vilar på intensivvårdssjuksköterskan (Morse, 

2001). Genom att reflektera över sina värderingar och handlingar kunde detta uppnås. 

 

I resultatet framkom att många förmodar att smärta alltid förekommer hos 

intensivvårdspatienter. Vissa intensivvårdssjuksköterskor ansåg att man arbetade kvar i 

gamla arbetssätt där man använde stora doser sederande läkemedel innan man titrerade 

upp en adekvat dos av smärtlindring vilket innebar att patienterna hade ännu mindre chans 

att förmedla smärta. Berntzen, Bjørk och Wøien (2018) beskrev att patienter som vårdas på 

IVA upplever både smärta och obehag vilket var ett vanligt förekommande. Internationella 

riktlinjer rekommenderar därför idag fokuserad smärtbehandling och lättare sedering för att 

uppnå god omvårdnad. I Morse’s (2001) teori om lidande betonas att lättnad och lindrande 

av lidande är grunden i omvårdnad. Många av intensivvårdssjuksköterskorna i denna 

studie ansåg att de hade god kunskap för att kunna åtgärda smärta och obehag på ett snabbt 

och adekvat sätt. 

 

I resultatet framkom det att en utvärdering av patientens komfort ansågs vara en viktig 

omvårdnadsåtgärd för att förebygga smärta. Wassenaar, Boogaard, Hooft, Pickkers och 

Schoonhoven (2015) menar att som patient kan man känna sig otrygg och det kunde leda till 

negativa effekter som traumatiska erfarenheter, mardrömmar och depression. 

Intensivvårdssjuksköterskorna menade att förtroende mellan personal och patient var 

avgörande för att patienterna skulle känna sig trygga på IVA. Morse’s (2001) teori betonar 

att intensivvårdssjuksköterskan ska finnas vid patientens sida under hela sjukdomsförloppet 

och vara ett stöd för den lidande individen. 

 

Flera intensivvårdssjuksköterskor pekar på att smärtpåslag kan uppstå även fast man är 

sederad, därför är det av stor vikt att ha kunskap om att hantering och bedömning av smärta 

kan fördröjas vid förändringar i medvetande eller i fysiologiskt tillstånd. Detta styrks i en 

https://search-proquest-com.proxybib.miun.se/psycinfo/indexinglinkhandler/sng/au/W$f8ien,+Hilde/$N?accountid=12495
https://search-proquest-com.proxybib.miun.se/psycinfo/indexinglinkhandler/sng/au/W$f8ien,+Hilde/$N?accountid=12495
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studie av Asadi-Noghabi et al. (2015) som menar att intensivvårdssjuksköterskan bör vara 

uppmärksam och utvärdera patientens tillstånd kontinuerligt. 

 

Erfarenhet underlättar hantering av smärta och har stor inverkan på bedömning, då det blev 

lättare att sätta sig in i patientens situation. En del av intensivvårdssjuksköterskorna menade 

att vid misstanke om smärta var den första åtgärden att ge smärtlindrande läkemedel för att 

utesluta att patienten hade ont. Teorin om lidande av Morse (2001) beskriver att förståelsen 

om lidandet hos patienten ligger på intensivvårdssjuksköterskan, och därmed ansvaret att 

förebygga och lindra samt tillhandahålla behandlingar som är relevanta. 

 

Vikten av att som intensivvårdssjuksköterska vara medveten och ha insikt om att 

smärthantering kan vara utmanande och svårt framkom i resultatet. Cohen, Quintner och 

Rysewykc (2018) betonar att det inte kan finnas en definition av smärta som både skulle vara 

tillräckligt omfattande och tillräckligt begränsad på samma gång. I denna studies resultat 

beskrivs det ofta att smärtan är individuell och bedömningen från 

intensivvårdssjuksköterskan alltid blev en tolkning, detta ledde till att bedömningarna 

kunde bli olika. Berntzen, Bjørk och Wøien (2018) beskriver att patienter som vårdas på IVA 

upplever både smärta och obehag och att detta är ett faktum. Det framkom även i denna 

studies resultat att beroende på situation och kontext kan bedömningen från 

intensivvårdssjuksköterskan inte alltid bli helt tillförlitlig. 

 

I resultatet framgår det att känna sig trygg i sin roll som intensivvårdssjuksköterska 

underlättades desto mer kunskap och erfarenhet de besitter. Det framkom att osäkerhet 

kunde uppstå när frågesättningar inom teamet uppstod. Enligt Tawfik, Sexton, Adair, 

Kaplan och Profit (2017) är ett bra samarbete mellan personal en viktig faktor som krävs för 

att uppnå adekvat kvalitet och säkerhet inom vården. 

 

Metoddiskussion 

För att kunna beskriva intensivvårdssjuksköterskors upplevelser utförde författarna en 

kvalitativ studie med enskilda intervjuer för att samla in data. Morse (2015) menar att 

https://search-proquest-com.proxybib.miun.se/psycinfo/indexinglinkhandler/sng/au/W$f8ien,+Hilde/$N?accountid=12495
https://search-proquest-com.proxybib.miun.se/psycinfo/indexinglinkhandler/sng/au/W$f8ien,+Hilde/$N?accountid=12495
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kvaliteten hos kvalitativa metoder möjliggör att komma bortom det uppenbara, ytliga lagret. 

Vid tolkning av något visar kvalitativa metoder vad som verkligen pågår. Detta styrks även 

av Kvale och Brinkmann (2014) som beskriver att en kvalitativ metod lämpar sig väl när 

beskrivning av ett fenomen ska bli så exakt och fullständigt som möjligt. 

Ur den kontext författarna håller sig till menar Morse (2015) att om kvalitativ forskning ska 

vara användbar inom vården behövs att data och analys sker genom tolkningsmetoder. 

Teorin om lidande kommer från kvalitativa studier som kan ge förståelse för "vad som 

händer" för att kunna ge lämplig vård. 

 

Sättet urvalet till studien har gjorts anses vara en styrka, då deltagarna hade varierande 

ålder, kön och erfarenhet (Graneheim & Lundman, 2004). Deltagarna rekryterades från två 

olika sjukhus i mellersta Sverige, detta kan ha bidragit till en bredare och mer 

generaliserbara data då större bredd på datan gavs.  

 

Ny tillförlitlig kunskap om ett fenomen har tagits fram med hjälp av kvalitativa 

datainsamlingsmetoder, i det här fallet med intervjuer. Författarna hade minimal erfarenhet 

av att intervjua vilket kan ses som en svaghet. Därför gjordes en testintervju med en 

intensivvårdssjuksköterska från en av avdelningarna innan studien påbörjades. 

Testintervjun resulterade till att intervjuguiden upplevdes något bristfällig, och ledde till att 

intervjuguiden utökades ytterligare för att kunna ge bredare data, detta kan ses som en 

styrka för att de kan ha resulterat till större datainsamlingen. De 11 intervjuerna varade 

mellan 15-30 minuter, vilket kan ses som en svaghet, initialt var det tänkt att göra åtta 

intervjuer, men det ökades när intervjutiderna blev kortare än planerat. Däremot upplevdes 

datan vara innehållsrik och i slutet av intervjuerna uppkom liknande svar. Polit och Beck 

(2017) menar att när svaren i intervjuerna började likna varandra är materialet mättat. 

Graneheim och Lundman (2004) belyser att intervjuteknik är en process som växer fram 

under studiens gång genom att författarna får nya synsätt och erfarenheter, vilket också 

författarna upplevde. Under hela intervjuprocessen har författarna haft en ambition att inte 

ha förutfattade meningar. Intervjuguiden har följts och deltagarna har ombetts utveckla sina 

svar utifrån egna ord genom att författarna ställde öppna följdfrågor som inte varit ledande.    

 

https://www-sciencedirect-com.proxybib.miun.se/science/article/pii/S0882596318301854?via%3Dihub
https://www-sciencedirect-com.proxybib.miun.se/science/article/pii/S0882596318301854?via%3Dihub
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Vid dataanalysen och skapande av meningsenheter, koder och kategorier har författarna 

haft en pågående diskussion under hela studien för att utesluta att ingen data skulle gå 

förlorad. Fokus under studien har hela tiden varit att besvara syftet och författarna har 

arbetat självständigt, samt fått återkoppling av en handledare med erfarenhet inom 

forskning. 

 

Trovärdigheten i en studie kan påverkas i valet av meningsenheter, de måste anpassas och 

varken vara för långa eller för korta, då detta kan leda till att textens egentliga betydelse kan 

gå förlorad (Graneheim & Lundman, 2004). Författarna har varit medveten och haft detta i 

åtanke för att inte få ett splittrat resultat. Graneheim och Lundman (2004) menar att 

detsamma gäller kategorier, att ingen data av betydelse avsiktligt eller oavsiktligt väljs bort. 

De belyser också vikten av att kunna se skillnader och likheter mellan kategorier. 

 

Författarnas förförståelse kan ha påverkat studien då erfarenhet av smärthantering hos 

sederade patienter till viss del fanns. Polit och Beck (2017) menar att förförståelsen påverkar 

författarnas förväntningar, bedömningar och fördomar vilket kan prägla tankesättet då det 

sällan helt kan åsidosättas. Därför har det hela tiden under analysen pågått diskussioner 

mellan författarna för att kritiskt reflektera över och granska tolkningar av resultaten 

(Graneheim & Lundman, 2004), vilket kan ses som att resultatet blir mer trovärdigt då 

författarnas personliga erfarenhet kan genomspegla arbetet. 

 

Omvårdnadsforskning är föremål för etiska normer som främjar och säkerställer respekt för 

alla mänskliga ämnen och skyddar deras hälsa och rättigheter. All omvårdnadsforskning 

som involverar mänskliga ämnen måste föregås av noggrann bedömning för förutsägbara 

risker och bördor deltagaren kan utsättas för (World Medical Association Declaration of 

Helsinki, 2008), detta har tagits i beaktande under hela arbetet. Den sekretess som 

garanterades har vidhållits och deltagarna har förblivit anonyma.  

 

https://www-sciencedirect-com.proxybib.miun.se/science/article/pii/S0882596318301854?via%3Dihub#bbb0145
https://www-sciencedirect-com.proxybib.miun.se/science/article/pii/S0882596318301854?via%3Dihub#bbb0145


26 
 

Slutsats 
Resultatet visar att erfarenheter vid smärthantering hos sederade patienter innebar en 

komplexitet som bidrog till både möjligheter och utmaningar för 

intensivvårdssjuksköterskan. Utmaningar kunde ses i form av svårigheter vid bedömning 

och kommunikation. Ett aktivt förhållningssätt till reflektion kring erfarenhet och 

medvetenhet hos intensivvårdssjuksköterskan utgjorde möjligheter för att kunna ge god 

vård.   

Resultatet kan bidra till att få ökad kunskap kring olika erfarenheter vid smärthantering på 

IVA. Kunskapen från detta arbete kan förhoppningsvis bidra till att vårdkvaliteten för 

denna patientgrupp utvecklas framåt och att intensivvårdssjuksköterskan blir mer 

medveten om hur hantering av smärta kan se ut hos en sederad patient som vårdas på IVA. 

Författarna anser att vidare forskning kring detta område är relevant då smärta är ett stort 

och viktigt område inom intensivvården, samt för att tydligare belysa detta komplexa ämne.  

 

 

Kliniska implikationer 
Baserat på resultatet i denna studie så finns det utrymme för förbättringspotential när det 

kommer till att hantera smärta hos den sederade patienten. Följande punkter skulle kunna 

förenkla arbetet för intensivvårdssjuksköterskan. 

● Att använda smärtskattningsinstrument kontinuerligt för att kvalitetssäkra vården 

● Mer utbildning kring smärthantering för att öka kunskapen och därmed förbättra 

vården för den sederade patienten 
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