
 
 
 

Abstrakt 
Bakgrund: Smärta är ett fenomen som upplevs olika, alla individer som någon 
gång drabbas av smärta reagerar olika starkt. Hur individen tolkar och bemästrar 
smärtupplevelsen är beroende av vilken ålder, kön, kulturell och social bakgrund 
de tillhör. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa om sjuksköterskans 
förhållningssätt och patientens upplevelse av bemötandet vid ett akut 
smärttillstånd. Metod: Studien är baserad på fjorton artiklar från 2002-2007 och 
vi har funnit dom i databaserna PubMed och Cinahl. Resultat: Snabb identifiering 
av smärta är viktigt vid behandling av smärta. För att behandlingen skall bli så 
god som möjligt är dialogen mellan patient och sjuksköterska viktig. Utbildning 
samt rutin har visat sig vara till stor fördel vid behandling då hela patienten är i 
fokus och inte endast symtomet. Smärtinstrument är bra som hjälpmedel vid 
behandling av smärta men bör vara ett komplement till patientens verbala 
beskrivning av tillståndet. Konklusion: Efter en sammanställning av denna studie 
kan det konstateras att kommunikation och smärtlindring samt vårdpersonalens 
attityder påverkar människor som drabbats av tillståndet akut smärta.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Akut smärta, attityder, kommunikation samt litteraturstudier. 
 
Handledare: Ann-Sofie Erixon, Studierektor/ Universitetsadjunkt 
Examinator: Ove Hellzen, Docent i Omvårdnad 
 
 
 
 
 
Sjuksköterskans förhållningssätt vid omvårdnad av patient med akut smärta 
 
Jonas Jonsson & Stefan Röding 
Instutitionen för vårdvetenskap 
Sjuksköterskeprogrammet, 120 poäng, vt-05 
Höstterminen 2007 

 
 

 
 
 



Innehållsförteckning                                                                        Sid 
 
Bakgrund………………………………………………………………………3 
 
 
Syfte…………………………………………………………………………….7   
Frågeställningar………………………………………………………………..   7 
 
 
Metod………………………………………………………………………….. 7 
   Litteratursökning……………………………………………………………...  7 
   Inklusions- och exklusionskriterier…………………………………………...  8 
   Klassificering och värdering………………………………………………….  8 
   Bearbetning…………………………………………………………………… 8 
   Analys………………………………………………………………………… 10 
 
 
Etisk granskning……………………………………………………………..  10 
 
 
Resultat………………………………………………………………………   11 
 
 
Diskussion…………………………………………………………………… 16 
   Metod diskussion…………………………………………………………….  16 
   Resultat diskussion…………………………………………………………..  17 
 
 
Konklusion…………………………………………………………………..  23 
 
 
Referenslista………………………………………………………………… 25 
 
 
Bilagor……………………………………………………………………….. 29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2



 
Nyckelord: Nyckelord: Akut smärta, attityder, kommunikation samt 
litteraturstudier.  
 
Bakgrund 

Smärta har flera gånger rubricerats som ”naturens tidigaste signal på sjukdom”, en 

alarmsignal för allvarlig eller faktisk vävnadsskada. Smärta kan också vara ett 

ursprung till svår invaliditet och elände. International Association Study of Pain 

(IASP) har gett en definition på smärta: ”Smärta är en obehaglig sensorisk och 

emotionell upplevelse sammankopplad med verklig eller möjlig vävnadsskada, 

eller beskriven i termer av sådan skada”. Forskarna har kunnat finna några 

korrekta metoder för att beräkna hur stark en upplevd smärta är. Smärtan upplevs 

personlig och hur den drabbade beskriver upplevelsen varierar och färgas av en 

mängd olika faktorer, t ex ålder, intellekt, social och etisk tillhörighet, tidigare 

erfarenheter av medicinska upplevelser och den aktuella livssituationen. Rädslan 

av att ha drabbats av en allvarlig sjukdom kan få individen att dramatisera 

smärtupplevelsen – eller dementera den. Praktiskt kliniskt definierar sjukvården 

”akut smärta - som varar kortare tid än en månad”. Den kan oftast behandlas 

framgångsrikt. De mekanismer som utlöser smärta kan vara olika och indelas 

grovt i fyra grupper, varav akut smärta är en. Vikten av att analysera dessa är stor 

då valet av behandling kan vara beroende av vilken eller vilka mekanismer som 

startar smärtan (Grefberg & Johansson 2007, s. 585-586) 

 

Smärta är en försvarssignal som kroppen använder när den utsatts för 

vävnadsskada. Hur människan upplever smärtan är individuellt och orsaker till det 

kan exempelvis vara olika smärtkänslighet, personliga erfarenheter och 

sinnesstämning. Smärtan förmedlas genom impulser som utgår från 

smärtreceptorer till ryggmärgens bakhorn där de kopplas för att sedan skickas via 

hjärnstammen till hjärnbarken. Smärtregleringen sker huvudsakligen genom 

omkoppling i ryggmärgen, den så kallade grindteorin. Med grindteorin menas 

bl.a. att smärtimpulser i ingående riktning från perifer vävnad blockeras av 

neråtgående impulser från hjärnstammen. Det innebär att ju fler smärtimpulser 

som skall upp till hjärnan desto trängre ”svårare” blir det att ta sig förbi grinden. 

Delar av hjärnan som styr vårt känsloliv inverkar på smärtupplevelsen. Det 

innebär att tidigare upplevelser och känslor påverkar personen huruvida dennes 
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smärtbeteende företer sig. För att smärtimpulserna ska gå via nervsystemet till 

hjärna måste en retning vara av tillräcklig kraft, denna retning är individuell 

eftersom alla har en egen smärttröskel. Vid smärta drar de perifera blodkärlen 

ihop sig, hjärtat stimuleras att pumpa kraftigare, detta leder till en ökning av puls 

och blodtryck, en forcerad andning och ökad svettproduktion. Vid akut smärta 

överförs smärtimpulserna via tunna nervtrådar, s.k. A-deltafibrer, som omges av 

myelin och leder smärtimpulserna i en hög hastighet. Den akuta smärtan upplevs 

som intensiv och är lätt att precisera (Isaksson & Ljungkvist, 1999, s. 263-265).   

 

Smärtintrycken kan variera avsevärt beroende på varifrån man härstammar, 

vårdgivaren måste vara medveten om de kulturella faktorer som kan inverka på 

smärtintrycken och att smärtan varierar avsevärt, såväl hos individen som mellan 

individer. Därför kan det vara av stor vikt att vårdgivaren inte sätter en stämpel på 

människor, oavsett om stämpeln baseras på diagnos, kulturell tillhörighet, ålder, 

kön eller ekonomisk status. Sjuksköterskan måste veta att smärtan varierar mellan 

olika individer och att alla är unika när det gäller att uttrycka sig (Hawthorn & 

Redmond, 1999, s.49) 

 

Smärta är en stark global upplevelse som kan omfatta ett enormt brett spektrum av 

intensitet, det kan bestå allt från måttliga till olidliga obehag, smärta som begrepp 

betecknar också en mängd olika sorters känslor. Det kan också innefatta olika typer 

av emotioner som en smärtsam upplevelse eller en förlust. Smärta är unikt för den 

enskilde personen då den är en subjektiv upplevelse, varje individ upplever smärta 

på sitt personliga sätt och att den varierar från person till person. Indikationen att 

smärtan alltid är ett negativt fenomen- en obehaglig upplevelse i det akuta skedet, 

men om smärtan är en del av det dagliga livet kan det vara möjligt att det får en 

positiv innebörd! Detta är större bland de djupt troende som upplever det som en 

möjlighet till andlig och moralisk försoning, men rent biologiskt så fungerar det 

som en försvarsmekanism. Olika människor som utsätts för exakt samma stimuli 

kommer att uppleva smärtan olika, detta fenomen är grunden till smärttröskeln den 

nivå stimuliet uppfattas som smärtsamt (Hawthorn & Redmond, 1999, s.11-15) 

Det är viktigt att sjuksköterskorna är medveten om att smärta är en upplevelse 

som inte kan objektiviseras eller mätas. Viktigt är det dock att bekräfta patientens 

smärta vilket bland annat kan ske genom att sjuksköterskor gör en individuell 
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smärtanalys. Vid bedömning av smärta gäller att man alltid skall lita på vad 

patienten beskriver. Individen som är drabbad är alltid expert på sin egen 

smärtupplevelse. Vid akut smärta är det viktigt att patienten snabbt får en god 

smärtlindring så fort som det bara går, vi vet att kroppen vill slippa den skadliga 

smärtstressen för att skadan skall kunna läka fortare och att den drabbade ska 

kunna undvika att den akuta smärtan blir av kronisk karaktär (Larsson & 

Rundgren 1997, s. 128-129).  

 

De flesta som arbetar inom vården måste regelbundet fatta kliniska beslut om 

smärta, en del av dessa kan vara enkla att greppa, medan andra kan vara mer 

besvärliga och ytterst komplicerade. En god bedömning av smärtan är av yttersta 

vikt och avgörande för en framgångsrik behandling av dessa besvärande symtom. 

Patienten kan plågas av olika typer av smärta, därför kan det vara så att varje 

smärt-typ behöver en speciell bedömning och behandling (Hawthorn & Redmond, 

1999, s.151-152). 

 

En viktig del i smärtanalysen är att sjuksköterskan ger patienten god information 

så den drabbade på ett adekvat sätt kan uttrycka sina besvär och en god 

behandling underlättas vilket leder till att patienten kan fortsätta utöva aktiviteter 

som ger bättre livskvalité. Som sjuksköterska är det viktigt att undersöka vilka 

situationer som utlöser smärta så dessa kan undvikas (Werner & Strang, 2003, 

s.359-360).  

 

När vi som vårdpersonal mäter smärta är det av stor vikt att vårdgivaren kan 

bedöma den på rätt sätt, det vill säga, om den ökar, minskar eller ändrar karaktär. 

Smärtbehandlingen bedöms bäst av den drabbade individen, men det är den som 

behandlar som ansvarar för att patientens behandling fungerar tillfredställande. Det 

är viktigt att förstå att smärtupplevelsen inte kan mätas direkt utan måste ses som 

en indirekt mätning. Smärtmätningsinstrument är ett bra redskap att använda sig 

av, då det vägleder oss i behandlingen. Det finns dock inga perfekta instrument, de 

kan bara fungera som ett hjälpmedel i smärtbedömningen (Olsson & Jylli, 2001, 

s.124) 

 

 5



I akuta tillstånd av smärta utanför sjukhustes väggar har sjuksköterskan till 

uppgift att uppskatta smärtan för att sedan behandla den. Många gånger har 

patienten svårt att kommunicera vilket gör att smärtan inte kan lokaliseras, 

sjuksköterskan måste då fundera på smärtans potentiella karaktär. Ofta vet inte 

patienten varför smärtan uppkommit varvid det blir viktigt för sjuksköterskan att 

se med ett kliniskt öga på olika eventuella anledningar. En inadekvat förståelse för 

smärtan minskar chansen för en god behandling. I akuta smärttillstånd utanför 

sjukhuset är patienten mer sårbar än normalt, om inte sjuksköterskan i en sådan 

situation tror på patienten och behandlar smärtan kan det leda till att andra 

sjukdomstillstånd förvärras (Lome, 2005, s. 200-207).   

 

För att erhålla vinst i behandlingen är ett aktivt förhållningssätt med visat 

engagemang bra för patienten i det avseende att det lugnar, och relationen mellan 

vårdare och patient blir bättre. Känner patienten av sjuksköterskans förståelse kan 

det kallas för ett etiskt förhållningssätt så länge inte relationen blir för nära 

(Werner & Strang, 2003, s.217) 

 

Sjukvårdspersonalen måste skaffa mer bakgrundsinformation för att kunna sätta 

sig in i, så mycket det nu går, varje patients tillstånd. Drivkraften är den inre kraft 

som får oss att agera och dessutom slutföra handlingen. Detta för att skapa så bra 

utgångspunkter för de drabbade som möjligt. När vårdpersonalen har en totalbild 

på patienten så har vårdaren möjlighet att ta hänsyn till patientens alla 

dimensioner och behov, som fysiologiska, psykiska, andliga, själsliga och sociala. 

Då har vårdgivaren alla förutsättningar att bedriva en god vård och omvårdnad.  

Våra vård handlingar styrs av vårt vetande, kunskap, vilja, förnuft och våra 

emotioner. Det vi säger till och gör för eller tillsammans med en patient uttrycker 

ett syfte eller en önskan om att göra de rätta och goda handlingarna för en patient 

(Barbosa da Silva & Ljungqvist, 2003, s.283, 337). 

 

 

 

 

 

 

 6



 

 

Syfte 

Syftet är att belysa  om sjuksköterskans förhållningssätt och patientens upplevelse 

av bemötandet vid ett akut smärttillstånd. 

Frågeställningar: 

- Hur förhåller sig sjuksköterskan till patienter med akut smärta? 

- Hur upplever patienten bemötandet? 

      -     Vilka instrument använder sjuksköterskan för att identifiera smärta? 

 
Metod: 

Vi har använt oss av en systematisk litetteratur studie, vi granskade kritiskt och 

systematiskt litteraturen för att sedan göra en sammanställning. Uppsatsen baseras 

på både kvaliatativa som kvantitativa artiklar från redan utförda studier inom det 

område vi valt (jfr Forsberg & Wengström, 2003. s 29-30). 

 Vi använde detta för att ha en god grund att stå på och att få en överblick av vad 

forskningen vet inom valt område (Backman, 1998, s. 66). Litteratursökningen har 

vi gjort i databaserna PubMed och Cinahl (se tabell 1). 

 

Litteratursökning 

Metoden skulle vara utformad så exakt som möjligt att den mest relevanta 

litteraturen identifierades inom det område vi sökte på. Sökorden skulle vara 

betydelsefulla för ämnet så att vi undvek de sökord som inte hade så stor 

betydelse för forskningen (Willman & Stoltz, 2002 s.58). För att sökningen skulle 

bli så relevant som möjligt så använde vi tre sökord i form av Acute pain, nursing 

attitudes, pain management och satisfaction. Dessa sökord kombinerades i 

databaserna PubMed och Chinahl för att den skulle bli begränsad så långt det var 

möjligt. Begränsningarna i sökningen var artiklar publicerade mellan 2002-2007 

och skrivna på engelska. Adekvata träffar för studien blev 200 träffar* (se tabell 

1). 
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Tabell 1 översikt över använda databaser, sökord, begränsningar och antal träffar. 

Sökord Begränsningar PubMed CINAHL Total
1./  
Acute pain 

 45484 4361  49845 

2./  
Acute Pain 

Published in the last five years. 
 Languages, English. 

11071 2281  13352 

3./ 
 2# nursing attitudes 
 

Published in the last five years. 
 Languages, English. 

68 25  93 

4./ 
 2# pain management 
 

Published in the last five years. 
 Languages, English. 

630 620  1250 

5./  
4# satisfaction 

Published in the last five years. 
 Languages, English 

61 46  107 

Totalvärdet är uträknat från sökning nummer:3, och 5.                              129                       71                                 200 
(sökning gjord 20071012) 

 

Inklusionskriterier:  

Artiklarna skulle besvara vårat syfte och vara publicerade mellan 2002 till 2007. 

De skulle vara publicerade på engelska och hålla vetenskaplig kvalité samt vara 

tillgängliga i fulltext.  
 
Exklusionskriterier: 

Artiklar som inte besvarar syftet och artiklar som inte bedömdes ha god kvalité  

exkluderas. 

 
Bearbetning 

Bearbetning av vetenskaplig artiklarna genomfördes i tre faser enligt (Berg, 

Dencker & Skärsäter 1999, s. 15-16) 

 

 Fas I 

PubMed och Cinahl gav oss 200 träffar. Abstrakten och titlarna lästes för att få en 

uppfattning om relevans för fortsatt granskning. Med granskningen ville vi se 

vilka artiklar som svarade på syftet samt frågeställningarna. Efter den första 

granskningen återstod 38 artiklar som vi ansåg besvara vårat syfte. Av 200 artiklar 
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var det 162 som exkluderades på grund av att de inte besvarade vårat syfte eller 

frågeställningar, review artiklar exkluderades också bort. 

 

 
Fas II 

Vi skrev ut och kvalitetsbedömde de 38 artiklar som ansågs relevanta. Dessa 

artiklar granskades och författarna bedömde dessa oberoende av varandra. Av 

dessa återstod 26 artiklar som uppfyllde inklusionskriterierna, dessa artiklar 

sparades för vidare granskning i fas 3. Totalt exkluderades 12 artiklar. 

 
Fas III 

I granskningen av de återstående 26 artiklarna användes SBU:s granskningsmall 

(se bilaga 4). Efter granskningen med redovisad mall exkluderas 12 stycken 

artiklar, resterande 14 artiklar ingår i litteraturstudien (se bilaga 2) De inkluderade 

artiklarna är av hög eller medel kvalitet (se bilaga 1). 

 

 
 

Klassificering och värdering av studier: 
 
Klassificering av artiklarna har utförts enligt SBU:s rekommendationer och dessa 
har delats in följande grupper. 
 

1, CCT är en kontrollerad klinisk studie där man jämför en kontroll grupp med 

en experiment grupp eller med en tidigare kontroll grupp. 

2, K  är en kvalitativ studie där man presenterar och analyserar insamlade av 

data i form av berättelse, intervjuer eller observerande beteende, detta data 

analyseras och presenteras så att vi får en djupare förståelse för livsvärlden 

såsom erfarenheter och upplevelse hos individer. 

3, RCT är en randomiserad kontrollerad studie som är en prospektiv studie. 

Man jämför undersökningsgrupper där deltagarna har slumpvis valts att 

fördelas till antingen en kontrollgrupp eller till flera experiment grupper. 

4, DS är en deskriptiv studie där man beskriver förekomst, händelse förlopp, 

samband hos en definierad grupp, studien saknar en jämförelsegrupp (SBU & 

SSF, 1999, s. 14-15). 
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Värdering av artiklar: 

De vetenskapliga granskade studiernas kvalitet kommer att bedömas utifrån en tre 

grandig skala som hög (I), medel (II), eller som låg (III) (SBU & SSF, 1999, s. 

15). 

 

Artiklarnas vetenskaplighet värderas med hjälp av kriterierna i följande tabeller 

enligt (SBU & SSF, 1999, s 39). Se bilaga 3 

 

 

Analys 

Då detta är en systematisk litteraturstudie har vi analyserat varje artikels 

bevisvärde. Vi har redogjort vilka studier som har låg, måttligt respektive starkt 

bevisvärde (jfr Forsberg & Wengström, 2003, s.161). 

Undersökningens krav skulle analyseras så granskningsprocessen blev lättare att 

följa. Urvalet har gjorts utifrån de artiklar vi hittat, vi har analyserat och granskat 

dessa noggrant, därefter inkluderade vi de mest relevanta artiklarna som vi ansåg 

besvara vårat syfte (jfr Polit., & Beck, 2004, s. 141). De 14 inkluderade artiklarna 

lästes på nytt igenom och sorterades i kategorier som bildades utifrån innehållet. 

Under detta analysarbete utkristalliserades tre kategorier: Kommunikation, 

sjuksköterskans attityder och identifiering av smärta. 

 

Etiskt övervägande 

Målet med dennna litteraturstudie var att använda de artiklar som hade tillstånd av 

en etisk kommitté` eller att ett tydligt etiskt resonemang fanns i de utvalda 

artiklarna (jmf. Forsberg & Wengström, 2003, s. 73-74). För publicerande av 

studier krävs godkännande av en etisk kommite, vi antar att alla studier på 

PubMed och cinahl är etiskt granskade. 
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Resultat 

 

Kommunikation. 

I denna kvantitativa studie  från Israel (DS-2), studeras skillnader mellan 

patientens uttalade smärtupplevelser och användandet av smärtinstrument. I 

studien uppmärksammas betydelsen av patienternas verbala beskrivning av smärta 

som viktig, det ger en mer noggrann bild av tillståndet i termer som är av klinisk 

betydelse för den fortsatta behandlingen. Patienterna fick även beskriva sin 

smärtupplevelse utifrån en smärtskala (VAS) genom att ranka tillståndet från 0-

10, detta visade sig ha större värde för sjuksköterskans dokumentation, denna 

procedur kan inte förmedla en exakt bild av smärtupplevelsen. Sjuksköterskorna 

blir även mer införstådda i patientens tillstånd då de får beskriva sin smärta med 

egna ord (Sloman., Woloskiwruble., Rosen., & Rom, M. 2006). 

 

I en Kvalitativ studie från Nordirland (K-2) ville författarna ta reda på om det 

fanns faktorer i det praktiska arbetet som kunde förhindra en effektiv 

smärtbehandling efter operation på en kolorektal kirurgisk enhet. Resultatet visade  

att kommunikationen ofta är bristande vilket leder till ineffektiv smärtbehandling. 

Genom observationsstudier märkte de en skillnad vad det gällde bemötande av 

äldre och yngre patienter. Sjuksköterskorna lämnade oftast bara medicinen till de 

äldre, de kontrollerade inte deras status, behov av medicin, vilket de gjorde med 

de yngre patienterna (Brown., & McCormack. 2006). 

 

I en kvalitativ studie gjord i Australien (K-1), har en studie med 28 olika fall som 

illustrerar effektiv smärtbehandling sammanfattats. Sjuksköterskans mål är att 

snabbt identifiera och behandla smärtan, studien beskriver att vikten av snabb 

smärtlindring kräver ett samspel mellan patienten själv och vårdgivaren. Patienten 

är involverad i diskussionen för den egna behandlingen, så smärtan blir behandlad 

utifrån patientupplevelsen, i vissa fall gav sjuksköterskan patienten olika 

valmöjligheter om olika mediciner som passade för deras typ av smärta (Manias., 

Botti.,& Bucknall.2005).   

 

En kvantitativ studie från Canada (DS-1) som bestod av två faser, fas ett bestod av 

72 patienter som undersöktes, författarna undersökte vad som var tillfredställande 
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och inte tillfredställande med den behandling de hade fått under ett smärttillstånd. 

Resultatet av det som framkom i den första undersökningen användes som 

underlag i behandlingen av de 71 patienter i fas två som undersöktes två år senare. 

Aktuell forskning inom området smärtbehandling användes också som underlag i 

den nya behandlingen. De kom fram till att de i fas två pratade mer om sin smärta 

utan att skämmas vilket underlättade behandlingen av dessa patienter. Högsta 

smärtan blev inte lika hög hos patienterna i fas två som hos patienterna i fas ett. 

Fas 1 patienterna hade svårare att aktivera sig och sova (Berard., Purden., Sauve-

Larose., Certosini & Schein. 2006).   

 

I en kvantitativ studie från Australien (DS-2) beskrivs skillnader i attityder och 

kunskap om smärta till äldre patienter på ett sjukhus och på landsbygden. 

Landsbygdssköterkorna blev mer familjära med sina patienter, dom kom 

patienterna mer nära då dom ofta arbetade där dom bor, i ett litet samhälle långt ut 

på landet. sjuksköterskorna på landet bryr sig mer om sina patienter dels för att 

dom arbetar nära, och har en längre vårdtid än vad storstads sköterskor har. 

sjuksköterskorna på landet upplevs av patienterna mer noggranna i sin planering 

för patienten och att de visar mer tålamod vid informationen av hälsotillståndet, 

de upplevs heller inte lika stressade som sjukhuspersonalen 

(Courtney.,Tong.,&Walsh,.2002) 

 

En kvantitativ studie gjord i Turkiet (RCT-1) har funnit ett samband mellan 

tillfredsställelse och kommunikation. Patienter som fick god information av 

sjuksköterskan upplevde en mindre grad av smärtproblematik och var mer 

tillfredsställd med behandlingen än de som blev utan information, enligt 

frågeformulären (Karci.,Tasdögen.,Erkin., Sahinöz., Kara.,& Elar.2003). 

 

Från USA kommer denna Kvalitativa studie (K-2) som redovisar att ungefär 2/3 

av patienterna pratade med vårdpersonalen före operationen om hur deras 

postoperativa smärta skulle behandlas. Sjuksköterskorna på 

operationsavdelningen ger patienterna en mer ingående information om 

behandlingen efter operationen än sjuksköterskorna utanför sjukhuset, detta beror 

på att sköterskorna på sjukhuset är mer utbildade och mer erfarna vid hantering av 

dessa tillstånd (Apfelbaum.,Chen., Mehta.,& Gan.2003). 
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En studie från USA som är kvantitativ (RCT-2) har kommit fram till att 

information till patienterna är av stor betydelse då det får patienterna att känna sig 

mer delaktiga och uppmärksammade, vilket ger en reducerad upplevelse av 

smärta (Sherwood,. McNeill,. Starck., & Disnard. 2003). 

 

 

Sjuksköterskans attityder. 

Young, Horton & Davidhizar (2006) har i en kvalitativ studie från USA (K-1) 

beskrivit sjuksköterskans attityder till olika smärtinstrument och förhållningssättet 

till dessa attityder samt utbildning och erfarenheter. Författarna jämför positiva 

respektive negativa fynd. Positivt är att instrumenten hjälper patienterna att vara 

bekväma i sin egen tolkning av smärtupplevelsen. Vissa sköterskor tyckte att 

instrumenten är en viktig del i anamnesen och tolkningen av besvären blir mer 

exakta. Negativa aspekter var att patienterna i vissa fall upplevde instrumenten 

som svårtolkade, sjuksköterskorna tyckte också att det var svårt att tolka värdet då 

smärtan är individuell från patient till patient. Erfarenheter med användandet av 

smärtskalor hade en viss betydelse då de mer erfarna hade lättare att tolka in 

resultatet av patientens beskrivning. 

 

I denna kvantitativa studie från Australien (DS-2) har jämförelser gjorts mellan 

sjuksköterskors attityder och kunskaper om smärta hos äldre, i en storstad och på 

landsbygden. Landsbygssköterskorna hade större kunskap på tre områden, vikten 

av att patienten mobiliseras tidigt, rapportera och informera om eventuella 

postoperativa komplikationer. Sjuksköterskornas attityder på sjukhuset gentemot 

äldre patienter var inte så positiva som deras attityder gentemot äldre personer, de 

rapporterade om mer positiva restrikta metoder angående smärtadministration och 

självkontroll vid användandet av läkemedel, de visade också mer positiva attityder 

mot sömntabletter, beslutstagande och ansvarsfri planering då det ofta hade större 

och mer nära relation till doktorer (Courtney.,Tong.,&Walsh,.2002) 

 

 Studien som är gjord i Central Afrika är av kvalitativ design (K-2) och observerar 

28 sjuksköterskor på en akut mottagning i Afrika om det skiftar i behandling när 

patienten har fått beskriva sin smärta på en VAS-skala. Smärtskärpan bestämmer 
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om och när patienten får sin första dos av smärtstillande medel. Patienterna som 

beskriver smärtan sju eller högre får i medeltal sin smärtlindring efter ca 150 

minuter. Patienterna som beskriver sin smärta med sju eller lägre får vänta ännu 

längre. Mer än 90 % av sjuksköterskorna kände sig trygga vid behandling av 

smärta. Mer än 80 % av sköterskorna kunde inte bedöma graden av smärta och 

mer än 67 % upplevde rädsla vid administrering av Morfin. Hela 50 % upplevde 

de kulturella faktorerna i form av språksvårigheter och religösa olikheter som ett 

hinder när de skulle behandla akut smärta (Rasoloherimampiononiaina., 

Mukarugwiza., Ndimubanzi., & Finucane.2007) 

 

Författarna har i denna kvalitativa studie från USA (K-1) undersökt patienternas 

attityder till postoperativ smärtbehandling. 75 % av patienterna (250st) 

rapporterade att smärta var något som en nyopererad patient får räkna med. 94% 

trodde smärtbehandlingen skulle ha sina sidoeffekter vilket gjorde dem mer 

återhållsam, 72% ville inte ha opoidpreparat (Apfelbaum.,Chen.,Mehta.,& 

Gan.2003).  

 

I England har en kvantitativ studie (DS-1) gjorts där författarna har undersökt 50 

inkluderade patienter huruvida dessa föredrar smärtlindring före biverkningar som 

vissa preparat ger. Patienterna blev jämnt fördelade i resultatet, cirka hälften 

föredrog en god smärtlindring före biverkningar medan den andra hälften var mer 

skeptiska och väntade med smärtlindringen på grund av rädsla till biverkningarna. 

Det som ansågs vara av största betydelse för patienterna var att de blev betrodda 

vad det gällde deras smärta (Gan., Lubarsky., Flood., Thanh., Mauskopf., Mayne., 

& Chen. 2003). 

 

 I en kvantitativ studie från Kina (DS-1) har författarna undersökt patienternas 

upplevelse av smärtlindring samt upplevelsen av hur sjuksköterskan bemöter 

dessa patienter. De fann i undersökningen ett samband mellan utbildning hos 

sjuksköterskor och tillfredställelse bland patienter. De sjuksköterskor som hade 

läst vidare efter högskoleutbildning gjorde patienterna mer tillfredställda och 

nöjda med den behandling som de erhållit under sin tid på sjukhuset (Chung., & 

Lui. 2002). 
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Sherwood,. McNeill,.Starck,.& Disnard (2003) beskriver i denna Kvantitativa 

studie från USA (RCT-2) förhållningssättet eller attityden från sjuksköterskan 

gentemot patienten. Detta har en stor betydelse för smärtupplevelsen då de 

omkringliggande faktorena är av stor vikt. Får patienten en god omvårdnad i form 

av respons och visat gehör för smärtan upplever patienten mer tillfredsställelse. 

Om vårdpersonalen sätter sig in i patientens upplevelse så betyder det att 

behandlingen lättare går att skifta eller anpassa utifrån patientperspektivet. 

 

 

Identifiering av smärta. 

Ur en kvantitativ studie från USA (RCT-2) vill författarna titta på skillnader av 

hur patienterna lättast beskriver sin smärta, patienterna har fått använt sig av ett 

smärtinstrument, av egna ord eller båda samtidig. Sjuksköterskorna upplever det 

inte som något problem med skattning av smärta oavsett instrument men dom 

upplevde det mer lätttolkat om patienten både använde sina egna ord och 

kompleterade med en siffra på smärtskalan (McDonald,. LaPorta,. & Meadows-

Oliver. 2005).  

 

Manias, Botti & Bucknall (2005) har i en kvalitativ studie som är genomförd i 

Australien (K-1), undersökt hur sjuksköterskan identifierade och behandlade 

smärta efter ett kirurgiskt ingrepp. Författarna fann genom sina observationer 

brister i sjuksköterskans tillvägagångssätt vid vården av patienternas 

smärttillstånd. I många fall då patienterna graderade sin smärta med instrument 

visade sjuksköterskorna en tendens till att ignorera smärtan. Sjuksköterskorna 

undersökte patientens motoriska förmåga genom kontroller och frågade om 

smärtan uppkom vid vissa rörelser, visade inte patienten någon smärta eller 

obehag vid dessa kontroller så blev de ofta utan smärtlindring.   

 

I denna kvantitativa (RCT) studie som är genomförd i Turkiet vill forskarna 

undersöka hur effektiv smärtbehandlingen på ett turkiskt sjukhus är, samt se hur 

tillfredställd patienterna är efter behandling. Sjuksköterskorna använde sig av 

VAS skalan för att identifiera smärtan hos patienterna, denna kontroll gjordes tre 

gånger per dygn. Patienterna som ingick i studien hade en PCA- patient 

kontrollerad smärtbehandling, vilket innebär att dom själv trycker på en knapp 
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och morfinet kommer in i kroppen i en förutbestämd dos. Av 915 patienter fick 75 

stycken vänta längre än trettio minuter på tilläggsbehandling, 207 stycken fick 

vänta mellan 10-30 minuter (Karci., Tasdögen., Erkin., Sahinöz., Kara.,& 

Elar.2003) 

 

En kvantitativ studie (RCT-1) som är genomförd i Frankrike har forskarna under 

en 3 års period undersökt patienter uppdelade i 3 grupper. De har delats in i 

Survey 1, 2 och 3. Målet med studien var att utforma ett program som skulle 

följas för att minimera smärtan. I den första gruppen gjordes intervjuer som 

underlag till grupp 2, resultaten från grupp 1 och 2 användes sedan som en slutlig 

mall för smärtbehandling. Smärtan skattades med VAS skala efter 72 timmar. 

Medelvärdet hos de i grupp 1 var 4,8 och 3,7 i VAS hos de i grupp 3. I grupp ett 

ingick 1304 patienter och i grupp tre 408 patienter. Det visade sig att 

administrationen av smärtlindrande läkemedel hade ökat från undersökningsgrupp 

1 till 3. Detta kunde kopplas till patientens tillit för vårdpersonalen, 

sjuksköterskornas inlevelseförmåga då det gäller smärtupplevelsen samt 

kommunikationen mellan vårdgivare och vårdtagare (Bardiau., Taviaux., Adelin., 

Boogaerts., & Stadler. 2003).     

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Vi har vid sökningen av artiklarna använt oss MeSH-termena; attitudes och 

satisfaction. De artiklar som var tillgängliga i fulltext inkluderades. De funna 

artiklarna var från olika länder vilket gav ett kulturellt globalt resonemang. 

Under studiens gång har vi uppmärksammat att det har varit till stor hjälp att vi 

har varit två personer som granskat artiklarna, då vi bearbetat artiklarna på olika 

håll för att sedan diskutera och tillsammans bearbeta artiklarna, det tror vi har 

hjälpt oss att inte missa något av värde i innehållet samt givit en rättvisare 

bedömning. Det svåra med granskningen har varit den statistiska delen genom vår 

egna bristande kunskap i tolkningslära. De mätinstrument som ingått i studierna 

har efter vår bästa förmåga validitets och reliabilitetsbedömts. Etiskt resonemang 

har saknats i flera artiklar vilket har gjort att författarna medvetet sänkt dem till en 

lägre kvalitets nivå samtidigt som vi utgår från att studierna redan är etiskt 

granskade då detta är en litteraturstudie. De flesta av artiklarna vi hittade var av 
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kvantitativ typ, och det kan påverka djupet i beskrivningen om hur patienten 

egentligen upplever sitt smärttillstånd, vi är medvetna om att det sänker våran 

kvalité på vårat resultat. Det hade varit bättre med fler RCT-studier. Önskvärt 

hade varit att fler kvalitativa studier ingått för att förtydliga upplevelsen av akut 

smärta.  

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att belysa om sjuksköterskans förhållningssätt och 

patientens upplevelse av bemötandet vid ett akut smärttillstånd. 

Hur förhåller sig sjuksköterskan mot patienter med akut smärta, hur upplever 

patienten bemötandet och hur identifierar sjuksköterskan smärta, är de 

frågeställningar vi sökt svar på. Vi anser att vi fått svar på dessa frågeställningar.  

Efter analysen av artiklarna framkom sjuksköterskans roll i identifieringen av 

smärta med olika instrument, där VAS- skalan var ett återkommande tema. 

Författarna anser identifieringen av smärta som en viktig del i behandlingen av 

sjukdomstillståndet.  

  

Kommunikation 

Sjuksköterskorna har i denna studie som mål att snabbt identifiera och behandla 

smärttillstånd. För snabb smärtlindring krävs ett samspel mellan patienten och 

sjuksköterskan där kommunikationen har en betydande roll. Patienten är med och 

påverkar den egna behandlingen i form av olika valmöjligheter när det gäller 

administrationen av läkemedel (Manias et al,. 2005).  

Vi tror att en öppen dialog med sjuksköterskan bara är av god vinst, då patienten 

själv kan beskriva vad han känner och hur denne reagerar på behandlingen. Att 

som sjuk inte bli trodd eller lyssnad på måste vara ett av de värsta upplevelser och 

stress moment vi kan uppleva. Tillit i vården tror vi botar många krämpor då 

patienten känner sig tryggare. Wikström (2003, s142-144) diskuterar empati, ett 

förhållningssätt som är viktigt att ha med i det estetiska kunskapsmönstret. Empati 

utgör en stor del i relationen vårdare/vårdtagare och delas in i tre faser. Den första 

innebär att korrekt uppfatta och förstå en person. Den andra innebär att ge utryck 

för denna förståelse. Den tredje innebär mottagen empati, att vårdtagaren upplever 

vårdarens empati.  
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Det har visat sig ha större betydelse för patienten att få uttrycka sig verbalt än att 

beskriva smärtupplevelsen med en siffra, siffran har en viss betydelse för 

sjuksköterskans dokumentation men det förmedlar ingen exakt bild av det 

egentliga tillståndet, med verbal beskrivning så blir sjuksköterskan mer insatt i 

patientens problem eller upplevelse (Sloman et al,. 2006). 

Ord eller kommunikation spelar en mycket avgörande roll i behandlingen av 

patienten, dels för att patienten verkligen kan uttrycka vad hon känner och dels för 

sjuksköterskan skall kunna leva sig in i situationen. Det kan också ha viss 

betydelse att använda smärtskalor för den framtida dokumentationens skull, vilket 

vi tror kan underlätta för sjuksköterskor som skall fortsätta eller ta över 

behandlingen. 

 

Kommunikationen är ofta bristande vilket leder till ineffektiv smärtbehandling. 

Via observationsstudier iakttogs en viss skillnad vad det gällde bemötande mellan 

yngre och äldre patienter. Sjuksköterskan lämnade oftast bara medicinen till de 

äldre, de förde ingen kommunikation för att ta reda på patientens status, behov av 

medicin, vilket de gjorde med dem som var yngre (Brown,. & McCormack. 

2006). Vi tror det här är något som är ganska vanligt ute på sjukhusen då äldre 

patienter ofta kan kräva mer tid än yngre, de kan höra sämre, svårare att uttrycka 

sig samt ett större behov av omvårdnad. Här tycker vi det är viktigt att vi som 

blivande sjuksköterskor går in och ger alla patienter den tid de behöver så långt 

det går för en så god omvårdnad som möjligt.  

 

Sjuksköterskornas primära uppgift är att på ett så snabbt sätt som möjligt 

identifiera smärta och behandla smärtan, studien säger att ett av de viktigaste 

elementen då det gäller snabb identifikation och behandling beror till stor del på 

kommunikationen, patienten får själv deltaga i diskussionen och till viss mån även 

bestämma vilken bekhandling som sjuksköterskan skall använda och som upplevs 

bäst för den drabbade (Manias et al., 2005; Sherwood et al., 2003).  Deltagandet i 

vården tror vi är en väldigt viktig faktor, den skapar trygghet och tillit samt att vi 

visar respekt mot patienten. Omvårdnaden och behandling blir säkrare och 

tryggare om kommunikationen mellan patient och sjuksköterska fungerar på ett 
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tillfredsställande sätt, då smärta är en induviduell upplevelse så är det omöjligt att 

som sjuksköterska veta vad som är bäst för patienten. 

 

Sjuksköterskor på landsbyggden blir mer familjära, kommer närmare och är mer 

inblandad i patientens vård än sjuksköterskor på ett sjukhus. Sjuksköterskorna på 

sjukhuset upplevs mer stressade och visar inte samma tålamod i vården som 

landsbygdssjuksköterskorna. Om sjuksköterskorna känner säkerhet och trygghet 

samt sätter sig in i patientsituationen blir omsorgen i vårdarbetet mer märkbar 

(Courtney et al., 2002;jfr Benner., 1993. s.171) Vi tror att det fungerar så här i 

vården idag, resurserna på sjukhuset blir mindre och mindre vilket leder till en 

höjd stress nivå bland personalen. Som sjuksköterska på landet så verkar 

arbetstempot vara lägre men inte i negativ bemärkelse utan en mer intim relation 

mellan patient och vårdgivare, mer tid ges för information. Patienterna får större 

chans i sin lugna och trygga miljö att fråga om saker som dom är osäkra på. I 

vissa fall tror vi sjuksköterskan kan förlora professionaliteten då 

kommunikationen hamnar på en mera vänskapsrelaterad nivå. Benner, Tanner & 

Chesla (1999, s208) hävdar att sjuksköterskor som anstränger sig för att få en bra 

kontakt med patienten kan få en bättre förståelse för patientens önskningar. Tar 

sjuksköterskan avstånd från denna kontakt förlorar hon tilliten hos patienten och 

en ömsesidig förståelse går då förlorad varvid en god omvårdnad blir svår att 

uppnå. Förbindelsen mellan sjuksköterska och patient får dock inte bli för stor, 

eftersom sjuksköterskan då kan bli engagerad i patienten som person och de 

aktuella behandlingsmålen riskerar att bli åsidosatta. 

 

Om sjuksköterskorna tar sig tid att ge patienterna information innan ett operativt 

ingrepp så menar studierna att smärtproblematiken blir reducerad och patienterna 

blir mer tillfredställda med vården. Sjuksköterskorna på operation ger mer 

ingående information på grund av deras större erfarenhet och utbildning 

(Karci et al,. 2003; Apfelbaum et al,. 2003) 

Informationen tror vi har en lugnande effekt på patienten, erfarna samt 

vidareutbildade sjuksköterskor tror vi är mer pedagogiska och säkra i sitt sätt att 

ge den specifika informationen. Vi tror en trygg sjuksköterska gör en trygg 

patient.  
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Attityder 

Sjuksköterskan utvecklar sina praktiska kunskaper under en längre tid. Med 

erfarenhet ställer sig sjuksköterskan i situationen, och bejakar inte situationen 

utifrån som den novise. En djupare förståelse för patienten ger en bättre 

behandling. (Benner, 1993, s190).  

Smärta leder till ett stresstillstånd som upplevs väldigt jobbigt för den drabbade, 

därför är det av stor vikt att sjukvårdspersonalen snabbt och effektivt behandlar 

detta tillstånd så inte individen drabbas av framtida konsekvenser i form av 

kronisk smärta eller rädsla för att bli trodd.  

 

Vidareutbildning har visat sig inverka på bemötandet och behandlingen vid akuta 

smärttillstånd. De sjuksköterskor som har läst vidare efter högskolan har visat sig 

göra patienterna mer tillfredställda vid behandling och bemötande då de är mer 

kunniga i handhavandet med smärttillstånd (Chung., & Lui. 2002). 

Vidareutbildning inom ett speciellt område kan bara ge den utbildade mer 

självförtroende och självsäkerhet, vilket borde ge patienten en bättre vård i form 

av säkerhet och trygghet. En specialist utbildad sjuksköterska är mer van att 

handskas med dessa tillstånd vilket borde leda till erfarenheter och kunnande i 

sjukdomsdiagnostiken. Vi tror smärta är ett tillstånd som kräver kunnig och trygg 

personal då den är emotionell och inte kan tas på.   

 

 I en kvantitativ studie från Australien beskrivs skillnader i bemötandet vid en 

akutmottagning och av distriktssköterskor på landet där sköterskorna i staden har 

en mer återhållsam attityd mot äldre patienter, dessa vårdgivare prioriterar olika 

saker och sköterskorna ute på landet är mer deltagande i vården på grund av deras 

närhet och kännedom om patienterna. Distriktssköterskor har ett emotionellt 

engagemang gentemot patienten som skapar trygghet. Distriktssköterskan har en 

större förmåga att skapa dialog, visa ödmjukhet och omtanke (Courtney et al., 

2002; Barbosa da silva & Ljungqvist 2003. s 285-287). Vi anser det inte enbart 

som positivt att jobba nära patienten då det många gånger kan bli jobbigt 

känslomässigt och sjuksköterskan förlorar sin profession. Vi anser dock att 

närheten till patienten och kännedom om dennes sociala liv har sin fördelar, även 

kontakten med anhöriga tror vi blir bättre. 

 

 20



Attityden från vårdpersonalen gentemot vårdtagaren är av stor vikt för 

smärtupplevelsen, får patienten god omvårdnad i form av trygghet med inlevelse i 

sjukdomstillståndet anpassas vården lättare till patientens fördel (Sherwood et al., 

2003). Om vi som sköterskor visar att vi tror på patienten och sätter oss in i 

dennes situation blir vården lättare att utföra och säkrare för vårdtagaren. Med 

visat engagemang som blivande sjuksköterskor tror vi relationen till patienten blir 

bättre varvid en god omvårdnad underlättas och patienten tar mer ansvar över sin 

egen vård. Barbosa da Silva & Ljungqvist. (2003, s272-273) belyser 

empowerment, ett uttryck som beskriver balansen mellan överordnad och 

underordnad, där vårdaren blir överordnad och patienten bli underordnad. Med 

balans dessa parter emellan menas att vårdaren ska behandla patienten med 

respekt och värdighet. Som vårdpersonal är det viktigt att se helheten hos en 

patient där en jag/du relation är en självklarhet. Som vårdare är det viktigt att 

samarbeta med patienten, patienten får hjälp till självhjälp så att den lättare kan 

bemästra sin situation och lär sig ta ansvar för sin egen vård. 

 

 

Siffror och kulturella faktorer kan ibland förorsaka problem för både vårdgivare 

och vårdtagare där smärtbehandlingen visat sig skifta när siffran på 

smärtinstrumentet fått bestämma om patienten skall få smärtlindring eller inte. 

Kulturella faktorer har också visat sig vara av betydelse, det har visat sig i studier 

vid behandling av smärta så skiftar behandlingen då siffran på smärtinstrumentet 

bestämmer om patienten skall få smärtlindring eller inte, eftersom smärtan är 

olika stark i olika religioner kan den få för stor uppmärksamhet. Dvs att två 

personer med samma typ av smärta verifierar den olika. 

(Rasoloherimampiononiaina et al., 2007). 

Många studier har koncentrerat sig på smärtinstrumenten som en viktig del i 

behandlingen av smärta. Denna artikel tycker vi fångar upp något som är väldigt 

viktigt, nämligen patientens egen upplevelse av tillståndet som det är. Att använda 

sig av smärtinstrument är ett bra hjälpmedel, men det skall enligt vår mening 

fungera som ett komplement till individens egen berättelse och inte vara en 

avgörande faktor i behandlingen. De kulturella aspekterna är något som vi tycker 

borde tas på alvar om de hämmar en god behandling, detta eftersom vi lever i ett 

mångkulturellt samhälle.  
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Den nya sjuksköterskan är beroende av fasta principer, rutiner och procedurer för 

att kunna fungera i praktiken. Den erfarna är inte lika beroende av dessa principer 

utan agerar i det omedvetna vilket leder till att denne ser hela situationen. Den 

erfarna kan omprioritera samt se förändringar hos den sjuke som inte den nya 

lägger märke till (Kristoffersen., Nortvedt., & Skaug. 2005. s238-240). Vid 

behandling av smärta som ofta kan vara komplicerade tillstånd tror vi en mer 

erfaren sjuksköterska besitter en större förmåga att se förändringar hos den 

drabbade och därigenom behandlar och stöttar hela patienten och inte bara 

symtomet.  

 

Identifiering av smärta 

” En ointresserad och oengagerad sjuksköterska upptäcker inte de ovanliga 

tecken som signalerar besvär hos patienten. Sjuksköterskor behöver också ha en 

utvecklad känsla för patientens normala beteende och utseende för att kunna 

upptäcka subtila men betydelsefulla förändringar” (Benner, 1993, s119). 

Via observation har vissa brister i en studie uppmärksammats. Sjuksköterskorna 

undersökte patientens motoriska förmåga, kunde de utföra dessa övningar utan 

större besvär gjorde sjuksköterskorna sin egen tolkning att inte patienten var i 

behov av smärtlindring. De förlitade sig mer på VAS- skalan och de motoriska 

rörelserna än patientens egna ord (Manias et al,. 2005)   

Vid identifiering av smärta är patientens verbala uttryck av stor betydelse för en 

fullgod behandling. Vi anser att sjuksköterskan måste tro på det patienten säger 

eftersom smärtan är en individuell upplevelse.   

 

En konstruerad mall för behandling av smärta som gjordes på tre grupper där 

grupp ett och två var underlag för den bahandling som de i grupp tre skulle få, 

visade på skillnad i smärta och administrering av läkemedel. De i grupp tre 

upplevde mindre smärta och kände sig mer betrodda vilket ledde till bättre 

behandling. (Bardiau et al,. 2003).   

Vi tror att bara förlita sig på en smärtskala kan för patienten få förödande 

konsekvenser i form av onödigt lidande, vi som sjuksköterskor måste lära oss vara 

lyhörda på patienternas egna beskrivna upplevelser och behandla dom därefter. 

 

 22



Sjukskötrskorna i denna RCT studie använde sig av VAS- skalan som ett verktyg 

för att identifiera smärta hos patienter som redan har en patient kontrollerad 

smärtlindring (PCA). Detta innebar dock inte att patienterna var helt smärtfria då 

morfinpumpen var dosanpassad från början, många av patienterna fick vänta ända 

upp emot trettio minuter innan de fick någon form av tilläggsbehandling (Karci et 

al,. 2003) 

För en så optimal omvårdnad som möjligt är det viktigt att vi som sjuksköterskor 

ger patienten bekräftelse inför dennes upplevelse. Om vi inte ger patienten 

smärtlindring i tid så förhindrar vi en god mobilisering och sjukvårdvistelsen kan 

bli onödigt lång för patienten men även dyr för samhället tror vi. 

 

Vid beskattning av smärta upplevde sjuksköterskorna det som mest fördelaktigt 

med användandet av smärtskala samtidigt som patienten fick beskriva sin smärta 

med egna ord då detta tillsammans gav en större förståelse för patientens smärta 

(McDonald et al,. 2005).  

Detta tycker vi är den mest optimala tolkningen av patientens upplevelse, vi som 

sjuksköterskor får en bättre förståelse för situationen i sin helhet. Vi tror även det 

är av stor betydelse för patienten att få berätta om sin egen upplevelse då denne 

känner sig mer uppmärksammad vilket leder till att de öppnar sig mer för 

sjuksköterskan, vilket underlättar behandlingen. 

 

 Konklusion 

Om vi som vårdgivare ställer rätt frågor i anamnesen och tolkar de svar vi får, kan 

det innebära en bättre vård för patienten, sköterskorna eller vårdgivaren kan också 

använda sig av, smärtinstrument som ett komplement till patientens egna ord för 

att åstadkomma en sån optimal behandling som möjligt. Som sjuksköterska eller 

vårdgivare bör vi ta till vara på det unika i varje situation och basera vården på 

tillit, respekt och integritet. En annan viktig omvårdnadsstrategi är att hela tiden, i 

den mån det går ha en öppen kommunikation med patienten och försöka sätta oss 

in i dennes situation för att åstakomma bästa möjliga vård, ta reda på vad 

patienten värderar och ge individen det den har rätt till. 
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Tabell 1                                                                           Bilaga 1 

 

Kvalitetsbedömning av resultatets artiklar 
Författare 
År 
land 

Titel Syfte Metod/Design Deltaga
re 
/Bortfal
l 

Resultat Kvalitet 
 

Sloman, R., 
Woloskiwruble
,A., Rosen, G., 
and Rom, M,. 
2006 
Israel 

Determ
ination 
of 
clinical
ly 
meanin
gful 
levels 
of pain 
reducti
on in 
patient
s 
experie
ncing 
acute 
postop
erative 
pain 

Undersöka och 
utfärda en 
jämförelse mellan 
opererade patienter 
genom användandet 
av smärtskalor och 
patientens egna 
beskrivna 
upplevelser om sitt 
smärttillstånd. 

Beskrivande och statistisk 
analysmetod. 
Kvantitativ. 
Numeric rating scale 
(NRS) VAS-skala. Verbal 
rating scale (VRS). 
Mann Whitney U-Test. 

150/Fra
m går ej 

För att identifiera smärta 
är det viktigt att patienten 
själv med egna ord får 
beskriva sin 
smärtupplevelse. 

DS-2 
 
 
 
 
 

Brown, D & 
McCormack,  
B,. 
2006 
Nordirland  

Determ
ining 
factors 
that 
have 
an 
impact 
upon 
effectiv
e 
eviden
ce-
based 
pain 
manag
ement 
with 
older 
people, 
followi
ng  
colorec
tal 
surgery
: an  
ethnogr
aphic 
study 

Undersöka om 
personalen i det 
praktiska arbetet 
arbetar med att 
förhindra smärta 
bland äldre patienter 
på en kolorektal 
kirurgisk enhet. 

Kvalitativa data från 
intervjuer, observationer, 
individuella diskussioner 
och fältarbete spelades in, 
bearbetades och 
temakategoriserades i 10 
steg. 

39 
sjuksköt
erskor 
och 46 
patienter
/ 
framgår 
ej 

Personalen uppvisar 
sämre attityd gentemot 
äldre patienter med 
smärta i jämförelse med 
yngre. 

K-2 
 
 
 
 

Young,J,L.,Hor
ton,F,M., & 
Davidhizar,R. 
2006 
USA 

Nursin
g 
attitude
s and 
beliefs 
in pain 
assess
ment 
and 
manag
ement 

Identifiera om 
sjuksköterskans 
attityder gentemot 
smärtinstrument och 
relationer av dessa 
attityder till 
utbildning och 
erfarenhet. 

Narrativa intervjuer, 
strukturerade frågor. 
Kvalitativ. 
Kontrollerad 

52 
ssk/fram
går ej 

Det fanns både positiva 
och negativa sidor av 
användandet av 
smärtinstrument, 
erfarenheter visar sig ha 
en stor betydelse vid 
tolkning av smärtorna. 

K-1 
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McDonald,D,B
., LaPorta,M., 
& Meadows-
Oliver,M. 
2005 
USA 

Nurses 
Respon
se to 
pain 
commu
nicatio
n from 
patient
s: A 
post-
test 
experi
mental 
study. 

Testa hur sköterskor 
reagerar när 
patienterna 
använder sina egna 
ord, en smärtskala 
eller båda för att 
beskriva sin 
smärtupplevelse. 

Experimentell studie med 
randominiserad urval. 
Kvantitativ. VAS-skala. 
ANCOVA 

122/fra
mgår ej 

Sjuksköterskorna i denna 
studie anser inte att val av 
smärtinstrument är av 
klinisk betydelse. 

RCT 
 
 
 
 
 

Manias,E., 
Bucknall,T.,& 
Botti,M. 
2005 
Australien 

Nurses 
strategi
es for 
managi
ng pain 
in the 
postop
erative 
setting. 

Undersöka hur 
sjuksköterskan 
identifierar och 
behandlar smärta 
efter ett kirurgiskt 
ingrepp. 

Observations studie. 
Kvalitativ. 

66 ssk/ 
312 
patienter
/ 
10 ssk/ 
52 
patienter

Vikten av samspelet 
mellan sjuksköterska och 
patient vid effektiv 
smärtlindring är av stor 
betydelse. 

 
K-1 
 
 

Bedard,D., 
Purden,M., 
Sauve-larose, 
N., Certosini, C 
& Schein C.  
2006 
Canada 

The 
Pain of 
Surgica
l 
Patient
s 
Follow
ing the 
Imple
mentati
on of 
an 
Eviden
ce-
Based 
Approa
ch. 

Undersöka 
skillnaden mellan 
(FAS 1) med 
sedvanlig 
behandling och 
(FAS 2) med nya 
behandlingsstrategie
r under dag 2 efter 
kirurgiskt ingrepp 
vad det gällde 
smärtbehandling, 
tittade på 
tillfredställelser, 
smärta och funktion.

Kvasi experimentell. 
Kvantitativ. Chi-square 
och T-test 

72/4 i 
FAS 1 
71/0 i 
FAS 2 

Fas 1 hade högre värsta 
smärta, svårare att 
aktivera sig och sova. De 
pratade ogärna om sin 
smärta vilket  ledde till en 
mindre bra behandling i 
jämförelse med de i FAS 
2. 

 
DS-1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Courtney,M.,T
ong,S.,& 
Walsh, A. 
2002 
Australien 
 
 
 
 
 
 

Older 
patient
s in the 
acute 
care 
setting: 
rural 
and 
metrop
olitan 
nurses’ 
knowle
dge, 
attitude
s and 
practic
es. 

Undersöka rådande 
kunskaper, attityder 
och metoder till 
äldre patienters 
vedertagna 
akutsjukvård I en 
storstad kontra 
landsbygd. 

Kvantitativ 
Experimentell 
Randominiserad. 
t-test. Frågeformulär. 

411 
skötersk
or/180 

Att sköterskor son jobbar 
på landet har ett bättre 
förhållningssätt till sina 
patienter. 

DS-2 

Rasoloherimam
piononiaina,R., 
Mukarugwiza,F
.,Ndimubanzi,P
.,&Finucane,B. 
2007 
Central Afrika 
 
 
 
 
 

Factors 
influen
cing 
pain 
manag
ement 
by 
nurses 
in 
emerge
ncy 
depart
ments 
in 
Central 
Afrika 

Syftet var att 
observera 
smärtbehandling 
utförda av 
sjuksköterskor på en 
akut mottagning I 
Central Afrika och 
studera faktorer som 
hade inverkan på 
administreringen av 
läkemedel. 

Fas 1: Observationsstudie. 
Kvantitativ. VAS-skala. 
Fas 2: Frågeformulär. 

28 
sjuksköt
erskor/F
ramgår 
ej 
53 
patienter
/ 
framgår 
ej 

 Smärtbehandlingen på 
detta sjukhus i Afrika är 
inadvekata och kulturella 
faktorer spelar in 
beroende på vilken 
behandling patienten 
kommer erhålla. 

 
DS-2 
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Karci, 
A.,Tasdögen, 
A.,Erkin, 
Y.,Sahinöz, 
B.,Kara, H.,& 
Elar, Z. 
2003 
Turkiet 

Evaluat
ion of 
Quality 
in 
patient 
control
led 
analges
ia 
provide
d by an 
acute 
pain 
service
. 

Syftet var att 
undersöka hur 
effektiv 
smärtbehandlingen 
på ett Turkiskt 
sjukhus är, samt se 
hur tillfredsställd 
patienterna är efter 
behandlingen. 

Prospektiv, randomiserad 
kontrollerad, strukturerade 
frågeformulär. 
Kvantitativ. 
VAS-skala. 
X2-test 

1000 
patienter 
under 8 
månader
/85 gick 
bort på 
grund av 
okomple
tta fråge 
formulär
. 

Patienterna är medvetna 
om att vårdpersonalen tar 
postoperativ vård på ett  
seriöst sätt. 

RCT 

Apfelbau

m,L,J.,Ch

en,C., 

Mehta, 

S,S & 

Gan,T. 

2003 

USA 

 

Postop
erative 
pain 
experie
nce: 
results 
from a 
nationa
l 
survey 
suggest 
postop
erative 
pain 
continu
es to be 
underm
anaged
. 

Identifiera 
patienters 
postoperativa 
smärtupplevelse. 

Randominiserad telefon 
intervjuv. Kvalitativ. 
 

666  
patienter
/416 
men det 
framgår 
inte 
varför. 

Att de allra flesta 
patienter har någon 
kvarstående smärta efter 
en operation. Ca 2 veckor 
efteråt. 

K-2 

 
Chung, J & 
Lui, J. 
2002 
Kina 
 
 
 
 
 
 

Postop
erative 
pain 
manag
ement: 
Study 
of 
patient
s level 
of pain 
and 
satisfac
tion 
with 
health 
care 
provide
rs 
respons
iveness 
to their 
reports 
of pain. 

Identifiera 
intensiteten av 
smärta, se hur den 
upplevs samt se hur 
tillfredställande 
smärtbehandlingen 
är på ett sjukhus i 
Hong Kong. 

Survey studie. 
Frågeformulär. 
Kvantitativ. Deskriptiva 
analyser. Mann Whitney 
U-tests. 

294 
patienter
/Framgå
r ej. 

Inom en 24 h period har 
72st ingen smärta, 99st 
mild smärta, 71st måttlig 
smärta och 10st svår 
smärta. Det fanns ett 
samband med 
tillfredställelse bland 
patienter och vårdares 
utbildning. De som hade 
läst vidare efter 
högskoleutbildning 
gjorde patienterna mer 
tillfredställd. 

DS-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gan, T., 
Lubarsky, D., 
Flood, E., 
Thanh, T., 
Mauskopf, J., 
Mayne, T & 
Chen, C. 
2003 
England 
 
 

Patient 
prefere
nces 
for 
acute 
pain 
treatme
nt. 
 

Undersöka om 
patienter är villiga 
att ta emot 
behandling som kan 
ge biverkningar 
eller om de föredrar 
att ha kontroll över 
smärtan själva.  

Randomiserade 
kontrollerade 
frågeformulär. 
Kvantitativ. 
Deskriptiva statistiska 
analysmetoder. 
ANOVAS. 

65/15 Patienterna såg 
sidoeffekter och god 
smärtlindring som lika 
viktigt, dvs att dessa 
aspekter blev jämnt 
fördelade i 
underökningen. Det som 
ansågs vara av största 
betydelse i behandlingen 
var att patienterna kände 
sig betrodda vad det 
gällde sin smärta. 

DS-1 
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Sherwood, G., 
McNeill, J., 
Starck, P & 
Disnard, G. 
2003 
USA 
 
 
 
 
 
 

Changi
ng 
Acute 
Pain 
Manag
ement 
Outco
mes in 
Surgica
l 
Patient
s. 

Identifiera 
smärtupplevelsen 
utifrån den 
opererade patienten 
och se vilka faktorer 
som spelade in för 
att patienten skulle 
bli tillfredställd med 
smärtbehandlingen. 

Strukturerade 
frågeformulär. 
Kvantitativ. Deskriptiva 
statistiska analyser. Mann-
Whitney U test. 

Studie 
1: 
277st/Fr
amkom
mer 
inte. 
Studie 
2:263st/ 
Framko
mmer 
inte. 

Ju mer tillfredsställd 
patienterna var med den 
omkringliggande vården 
och vårdpersonalens 
attityd, desto mildare blev 
upplevelsen av smärta. 

RCT-2 

Bardiau, F., 

Taviaux, N., 

Adelin, A., 

Boogaerts, J., 

& Stadler, M.  

2003.     

Frankrike 

An 
Interve
ntion 
Study 
Enhanc
e 
Postop
erative 
Pain 
Manag
ement 

Genom 
undersökning av 
gamla metoder se 
dess brister/fördelar 
och utforma nytt 
underlag för 
behandling av 
smärta 

Kvantitativ kontrollerad. 
Frågeformulär, 
observationer, statistisk 
analys. 
X2-test. 

Survey 
1:1304/
482 
Survey 
2:671/3
53 
Survey 
3:482/1
66 

Efter uppföljning av ett 
program utformat för 
smärtlindring kunde ses 
att det fanns en skillnad 
mellan grupp 1,2 och 3. 
Smärtan visade sig bli 
mindre enligt VAS hos de 
i grupp 3 som hade den 
nyare behandlingen. 

RCT-1 
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Tabell 2                                                                                        Bilaga 2 

  

Exkluderade artiklar 
Författare 
Årtal 
land 

Studiens syfte Studiedisign 

kvalitet 

Anledning till 

exkludering 

huvudresultat 

Forslund,K., 

Kihlgren,M., 

Östman,I.,& Sörlie,V. 

2005 

Sverige 

Upplevelser av patienter som 

ringt larmcentralen vid akuta 

bröstsmärtor och den pre 

hospitala vården 

DS-låg Besvarar inte 

vårat syfte, litet 

antal deltagare, 

dålig realibilitet 

och validitet 

Att efter samtalet 

till larmcentralen 

upplevde 

patienterna 

ensamhet, stress 

och rädsla. 

Kastanias, P., Snaith, 

K,E., & Robinson,S. 

2006 

Canada 

jämföra skillnaden mellan 

patientkontrollerad 

smärtlindring (PCOA) och att 

sjuksköterskan tillhanda 

håller tabletterna. 

Kvalitativ 

Låg 

Besvarar inte 

vårat syfte 

Patient 

kontrollerad 

smärtlindring är 

bättre för patienten 

då denne inte 

behöver vänta på 

att sköterskan skall 

komma med 

medicinen. 

Bigal, M., Rappaport, 

A., Aurora, S., Sheftell, 

F., Tepper, S., & 

Dahlof, C. 

2007 

USA/Sverige 

Att undersöka om patienter 

med akuta migränanfall är 

nöjda med vården dom får. 

Kvalitativ 

Låg 

Stort bortfall, 

saknar etiskt 

resonemang och 

besvarar inte 

vårat syfte. 

De flesta av 

patienterna var 

nöjda med den 

behandling som 

dom fick. 

Stalnikowicz, R., 

Mahamid, R., Kapsi, S., 

& Brezis, M. 

2005 

Israel 

Undersöker kunnandet av 

VAS- skalan på en akut 

mottagning.? 

Kvantitativ 

Medel. 
Svår att tolka Att vårdpersonalen 

underbehandlade 

då tolkningen av 

VAS-skalan 

tolkades olika.? 

Revicki,A,D.,Kimel,M., 

Beusterien,K., 

Kwong,W,J., 

Varner,J,A.,Ames,M,H., 

Mahajan,S.,&Cady,R,K. 

2006 

USA 

Syftet var att undersöka om 

patienter var nöjda med 

informationen vid 

smärtlindring av migrän. 

Kvantitativ 

Medel 

Besvarar inte 

vårat syfte 

Missnöje med 

informationen vad 

gäller 

smärtlindringen 

vid migrän. 

Florin,J., 

Ehrenberg,A.,& 

Ehnfors,M. 

2005 

Sverige 

Undersöka graden av åsikter 

eller motsättningar mellan 

sköterskor och patienter i 

deras uppfattning av närvaro, 

stränghet och hänsyn 

till/avsjuksköterskansproblem 

Kvantitativ 

Hög 

Besvarar ej 

vårat syfte eller 

frågeställning. 

Sjuksköterskorna 

hade svåra 

problem att 

identifiera 

patientens behov. 
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Macinnes,J,D. 

2006 

England 

Syftet är att undersöka 

sjukdomskänslan hos kvinnor 

som drabbats av en 

hjärtinfarkt. 

Semistrukturerade 

intervjuer, 3 

månader efter en 

akut hjärtinfarkt. 

Besvarar inte 

vårat syfte. 

Att hela 80% av de 

drabbade först 

ringer en 

familjemedlem 

eller en vän, innan 

de tar kontakt med 

sjukvården.? 

Shapiro,A., Zohar, E., 

Kantor, M., Memrod, J., 

& Fredman, B. 

2003 

Israel 

Undersöka om ett akut 

smärtserviceprogram är bra 

för patienterna. 

Deskriptiv, 

randomiserad 

dubbelblind. 

Kvantitativ, medel 

Besvarar inte 

vårat syfte. 

Behandling som är 

specificerad till 

olika 

smärttillstånd och 

sjuksköterska som 

är 

specialistutbildad 

samt ger patienten 

utbildning ger ett 

gott resultat. 

 

 

 

 

 

 

Carr, E., Thomas, & 

Wilson-Barnet, J. 

England 

2004 

 

Undersöka verkan av 

Psykosociala variabler  och 

problem samt depression 

efter en operation. 

Semi –

strukturerade 

telefon intervjuer. 

Kvantitativ. 

HADS. 

BPI. 

Besvarar inte 

vårat syfte. 

huvudfyndet var 

att bara 4 % av 

(n=85) upplevde 

depression och 

psykosociala 

besvär 4veckor 

efter operation 

 

 

 

 

 

Perreault, K., & Dionne, 

C. 

2005 

Canada 

Syftet var att bevisa 

överensstämmelse mellan 

patienters och 

psykoterapeuters uppfattning 

vid akut nackskada. 

Kvantitativ. T-test 

VAS-skala. Cross-

sectional design. 

Besvarar inte 

vårat syfte och 

svår att tolka. 

78 av patienterna 

(100 %) var nöjda 

med gensvaret från 

psykoterapeutens 

bedömning. 
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Gustafson, M., Persson, 

L,O., & Amilon,A. 

2002 

Sverige 

Syftet var att identifiera 

Coping strategier , presicera 

tankar eller handlingar av 

handopererade patienter vad 

gäller stress och känslor. 

Randominiserad 

strukturerade 

intervjuer. 

Kvalitativ. 

Besvarar inte 

vårat syfte. 

Stress var  ett 

återkommande 

bekymmer för de 

flesta patienter då 

rädslan för att inte 

kunna använda 

handen igen var 

stor 

  

Sherwood, G., McNeill, 

J., Stark, P., & Disnard, 

G. 

2006 

USA  

Syftet var att undersöka om 

patienterna var nöjda med sin 

smärtlindring efter operation. 

Kvantitativ. 

Databas fakta 

samlades in under 

en tre års period 

och kodades och 

bearbetades i två 

steg. VAS-skala 

analyserades. T-

test. 

Svår att tolka. De flesta av 

patienterna var 

nöjda med sin 

smärtlindring på 

sjukhuset. Men 

inte i den 

prehospitala 

vården. 
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Tabell 1a                                                                          Bilaga 3 

  

Med dessa kriterier görs en bedömning av vetenskapligt kvalitet av studier med 

kvalitativ metod  

 
 I= Hög kvalitet II= Medel  III = Låg kvalitet 

K En väldefinierad frågeställning med 

relevant och tydligt beskrivet av 

urval. Det ska vara tydligt beskrivet 

analysmetod av data insamlingen. 

Tolkningar och slutsatser ska vara 

logiskt och begripligt beskrivna. 

God kommunicerbarhet och 

replikerbarhet. 

 

 

 

    

        _____ 

 

           

En frågeställning som 

definieras vagt. Urval är 

otydligt beskrivet. 

Datainsamlingar och 

analysmetod är inte 

tillräckligt beskrivna. 

Slutsatser och tolkningar 

är vagt beskrivna. Oklar 

kommunicerbarhet och 

replikerbarhet. 

 

 

Tabell 1b. 

Kriterier för bedömning av vetenskapligt kvalitet av studier med kvantitativ metod. 

 I= Hög kvalitet II= Medel III= Låg kvalitet 

RCT En större välmonitorerad 

multicenter studier med en advekat 

beskrivning av material, protokoll 

och metoder inklusive 

behandlingsteknik. För att 

frågeställningarna ska kunna 

bevaras så bör det finnas tillräckligt 

med patient material. 

 

 

 

        _____ 

  

Randomiserad studie 

med för få patienter 

eller för många 

delstudiet vilket kan ge 

en otillräckligt statistisk 

styrka. För stort bortfall 

eller otillräckligt 

beskrivet. 

CCT Advekata statistiska metoder och 

tillräckligt med antal patienter samt 

en väldefinierad frågeställning.  

 

 

       _____ 

Tveksamma statistiska 

metoder och få 

patienter. 

DS Patient material ska vara väl 

beskrivet och konstruktiv med 

analyserad och adekvata statistiska 

metoder (tex multivariats analys, 

fall- kontrollmetodik). 

 

 

 

        ______ 

Begränsad patient 

material som är 

otillräckligt beskrivet, 

kort uppföljning och 

inadvekata statistiska 

metoder. 
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Artikelgranskning                                                             Bilaga 4 
 
 
Artikel nr:………….    
 
Granskare:………………………………………….. 
 
Författare:…………………………………………………………………………
…………….………………………………………………………………………
………………………….. 
Titel:………………………………………………………………………………
…………….………………………………………………………..………………
………………………… 
 
Årtal:……….. Tidskrift:…………………………………………………………… 
 
Land där studien utfördes: 

……………………………………………………………………… 
 
 
 
Typ av studie:  Original         □        Review         □    Annan    

□………………….. 

      Kvantitativ     □        Kvalitativ     □ 
Område:   
1…………………………………….   □ 

2……………………………………..   □ 

3……………………………………..   □ 

4……………………………………..   □ 
 
 
 
 
Kvalitetsbedömning: Hög (I)  □ Medel  (II)  □ Låg (III)  □  
Kommentar:…………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………
…………………………………….  
 
Fortsatt bedömning:    Ja □     Nej □  
 
 
Motivering:…………………………………………………………………………
………….. 
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KVALITETSBEDÖMNING                                                                     Bilaga 4 

Frågeställning/hypotes:……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

Typ av studie 

Kvalitativ:        Deskriptiv                □             Intervention        □ 

                          Annan                      

 □........................................................................... 

Kvantitativ:      Retrospektiv           □         Prospektiv          □ 

                           Randomiserad          □             Kontrollerad       □ 

                           Intervention             □             Annan     □................................... 

 

Studiens omfattning:    Antal försökspersoner (N):………..       Bortfall (N) 

……………… 

Tidpunkt för studiens genomförande?.........................................   Studiens 

längd……………  

Beaktas: Könsskillnader?     Ja □      Nej □         Åldersaspekter?    Ja  □ Nej □ 
Kvalitativa studier 

Tydlig avgränsning/Problemformulering?       Ja             Nej   

Är perspektiv/kontext presenterade?        Ja             Nej   

Finns ett etiskt resonemang?                    Ja             Nej   

Urval relevant?                     Ja             Nej   

Är försökspersonerna väl beskrivna?        Ja             Nej   

Är metoden tydligt beskriven?        Ja             Nej   

Kommunicerbarhet: Ges en klar bild av resultat?      Ja             Nej   

Giltighet: Är resultatet logiskt, begripligt, i   

överensstämmelse med verkligheten, fruktbar/nyttigt?   Ja             Nej    
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Kvantitativa studier                                                                         Bilaga 4 

Urval:     Förfarandet beskrivet Ja □ Nej □ 

               Representativt                           Ja □              Nej □ 

               Kontext  Ja □ Nej □ 

Bortfall:  Analysen beskriven Ja □ Nej □ 

                Storleken beskriven Ja □ Nej □ 

Interventionen beskriven  Ja □ Nej □ 

Adekvat statistisk metod  Ja □ Nej □ 
Vilken statistisk metod är använd? 
………………………………………………………………………………………

…………..…………………………………………………………………………

……………………….. 

Etiskt resonemang  Ja □ Nej □ 

Hur tillförlitligt är resultatet? 

Är instrumenten  -valida  Ja □ Nej □ 

                            -reliabla  Ja □ Nej □ 

 

Är resultatet generaliserbart? Ja □ Nej □ 

Huvudfynd: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

                                 Omarbetad utifrån SBU-granskningsmall Hellzén, O., & Pejlert, A .(1999) 
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