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Abstrakt 

Bakgrund: Smärtbedömning är en oumbärlig del för en korrekt behandling av smärta, 

sjuksköterskor och patienter har funnits bedöma smärta olika och vanligt förekommande är 

att patienterna ej är tillräckligt smärtlindrade. Flertalet faktorer har framkommit kunna 

påverka beslutstagande angående smärta under sjuksköterskans dagliga arbete. Syfte: 

Beskriva faktorer som kan vara av betydelse i sjuksköterskans bedömning av akut 

postoperativ smärta hos patienter. Metod: Litteraturöversikt innehållande studier då flera 

former av vetenskapliga artiklar granskas. Resultat: Avbrott, prioriteringar och tidsaspekter 

inverkade på till vilken grad smärtbedömningen genomfördes. Relationen mellan 

sjuksköterskan och patienten inverkade på bedömningen, lyhördhet till icke verbala tecken 

på smärta skilde sig mellan sjuksköterskor. Typologisering och attityder inom vården kom 

att påverka bedömningen.  Studier indikerade att vissa sjuksköterskor uppger sig ha 

bristande kunskap inom smärtbedömning, användandet av bedömningsinstrument var inte 

vanligt förekommande. Diskussion: Det framkom att smärtbedömning, i flera situationer, 

inte utfördes och anledningen till detta kunde kanske vara tidsbrist, låg personaltäthet, 

bristande kompetens och otillräckliga resurser. Slutsatser: Även om det finns många studier 

som berör ämnet så finns det inte flertalet nya litteraturöversikter vilket betydelsen vikten av 

denna. Flertalet faktorer framkom kunna påverka sjuksköterskans postoperativa 

smärtbedömning, kanske vore det av intresse med en studie som går in specifikt på ett av 

områdena som framkom.  

 

Nyckelord 

Akut postoperativ smärta; Faktorer; Litteraturöversikt; Omvårdnad; 

Sjuksköterskeperspektiv; Smärtbedömning.    
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1 Bakgrund 

Att bedöma smärta är, för sjuksköterskan, det första steget i att hantera patientens 

smärta och det är därför en oumbärlig del för en korrekt behandling (Ogston-Tuck, 

2012). En litteraturöversikt publicerades år 1996 av Allcock där det framkom att många 

faktorer påverkar hur en person uppfattar, upplever och berättar om sin smärta. Det är 

därför svårt för sjuksköterskor att genomföra en subjektiv och objektiv korrekt 

bedömning av patienters smärta. En faktor beskrivs enligt nationalencyklopedin som 

en omständighet som bidrar till ett visst resultat (Ne.se). 

 

Att låta patienter skatta sin smärta är en viktig del i smärtanalysen. Detta ger 

sjuksköterskan en viktig grund för att kunna ställa en korrekt diagnos, klassificera 

smärttillstånd, identifiera bakomliggande orsaker och vidare välja optimal 

behandlingsstrategi. Det finns inget standardinstrument att tillgå för smärtskattning 

utan det finns olika hjälpmedel att använda. Det finns exempelvis unidimensionella 

skattningsinstrument som vanligen omfattar numeriska skalor där patienten får skatta 

sin egen smärta i olika steg. Exempel på en sådan skala är visuell analog 

skattningsskala (VAS) (Norrbrink & Lundeberg, 2010, s. 87-91). Brown (2004) menar att 

oavsett vilket instrument eller tillvägagångssätt som nyttjas under bedömning av 

smärta så är det av största vikt att sjuksköterska och patient arbetar mot samma mål 

 

Smärta är personlig och inte objektiv. Alltså, den är vad än personen som upplever 

smärtan beskriver den som (Allcock, 1996; Ogston-Tuck, 2012). Vidare beskriver 

Ogston-Tuck (2012) att smärta är en obehaglig och emotionellt betingad upplevelse. 

Den är associerad med potentiell eller faktisk vävnadsskada och ett komplext 

multidimensionellt fenomen. Dessa kan beskrivas som fysiska, psykologiska, sociala 

och andliga dimensioner.  Smärta kan bland annat påverka humör och välmående, 

generera olika känslotillstånd och påverka hur en person kan fungera i samhället.   
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Akut smärta är en indikator för potentiell eller redan befintlig vävnadsskada. Denna 

smärta utgör en skyddsfunktion för kroppen och drabbar alla människor någon gång i 

livet. Exempel på denna smärta är ryggskott, akut njurstensanfall och postoperativ 

smärta. Smärta som uppstår efter ett kirurgiskt ingrepp benämns som postoperativ 

smärta och beror på den vävnadsskada som ingreppet medför och inflammationen 

som efterföljer. Postoperativ smärta går emellertid över successivt men ofta krävs 

smärtbehandling upp till fyra dagar (Norrbrink & Lundeberg, 2010, s. 12, 47-51).  

 

Patienter som lider av kontrollerbar eller reducerbar akut smärta bör behandlas då 

okontrollerad smärta kan få konsekvenser. Bland annat kan lung- mag-tarm och-

cirkulationssystemet påverkas negativt liksom den psykiska hälsan. Okontrollerad 

akut smärta kan leda till en kronisk smärta vilket kan få följder som depression, rädsla 

och irritation (Lander, 1990). I inledningen till ICN:s etiska kod (2006) för 

sjuksköterskor beskrivs att sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden är att 

främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa samt att lindra lidande. Vidare 

beskriver sjuksköterskans kompetensbeskrivning (2005) att sjuksköterskan bör 

tillämpa sina kunskaper om omvårdnadsprocessen i arbetslivet. Detta via observation, 

bedömning, omvårdnadsdiagnostik, omvårdnadsordination, planering, genomförande 

och utvärdering av patientens omvårdnad. Sjuksköterskan ska även uppmärksamma 

patientens sjukdomsupplevelse och lidande och i största möjliga mån lindra detta via 

vedertagna åtgärder.  

 

I ett flertal studier har det framkommit att patienter, som fått skatta sin egen smärta, 

inte upplevt att de erhållit tillräcklig smärtlindring (Botti, Bucknall & Manias, 2004). 

Många studier har genomförts med syftet att jämföra patienters och sjuksköterskors 

skattning av smärta. Majoriteten av dessa visar att det föreligger skillnader mellan 

parternas skattning, det vill säga att sjuksköterskor bedömer smärta annorlunda än 

patienterna (Allcock, 1996; Brown, 2004; Botti et al., 2004). Det har även i flertalet 

studier framkommit att sjuksköterskor har en tendens att underskatta smärta hos 

patienter (Allcock, 1996; Botti et al., 2004; Lander, 1990).  
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En viktig roll för bedömningen av smärta och dess lindring är sjuksköterskans 

möjlighet att uppfatta patienters smärta (Ogston-Tuck, 2012). Botti et al. (2004)  

beskriver att flera okända faktorer kan påverka beslutstagandet angående smärta 

under sjuksköterskans dagliga arbete. Vikten av att studera detta beslutstagande 

angående smärta, i varierande sammanhang, kan inte understrykas tydligt nog. 

 

Smärtbedömning i det akuta postoperativa skedet är ett viktigt ämne att 

uppmärksamma. Författarna till denna studie har erfarenhet av att sjuksköterskor ofta 

bedömer smärta väldigt olika. Därigenom växte intresset för att se vilka faktorer som 

påverkar sjuksköterskan under bedömningen.  

2 Syfte 

Beskriva faktorer som kan vara av betydelse i sjuksköterskans bedömning av akut 

postoperativ smärta hos patienter 

3    Metod 

För att beskriva nuvarande forskningsläge har en systematisk litteraturöversikt valts 

som metod. Enligt Friberg (2012, s. 133-134) framställer en litteraturöversikt en 

sammanfattning av nuvarande forskningsläge inom ett valt problemområde eller 

ämne. Forsberg och Wengström (2013, s. 30-31) beskriver att ett systematiskt sökande 

efter litteratur inom ett visst problemområde tillämpas och att det inte finns givet antal 

artiklar som måste uppfyllas i en litteraturstudie. Målet är att inkludera forskning som 

är betydelsefull för det valda forskningsområdet. Segesten (2012, s.100) menar att en 

bred sökprofil, utförlig analys och vidare sammanställning av vetenskapliga artiklar 

ger en överblick av forskningsläget, forskningen kan vara av både kvalitativ och 

kvantitativ metodik.  

2.1 Inklusions- och exklusionskriterier  

Inklusionskriterier var följande; artiklarna skulle beskriva sjuksköterskans bedömning 

av akut postoperativ smärta, omfatta inneliggande patienter och, på något vis, vara ur 

ett sjuksköterskeperspektiv, artiklarna skulle vara peer review samt skrivna på 

engelska. Exklusionskriterier var följande; studier som endast handlade om barn under 

arton år, ej fanns att tillgå i fulltext online.   
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Tabell 1 Översikt av litteratursökning, gjord 130909. Urval 1 – artiklarnas abstrakt lästes. Urval 2 – hela artiklar 
lästes. Urval 3 – artiklar för granskning. Urval 4 – artiklar valda till resultat. 
 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Urval 

1 

Urval 

2 

Urval 

3 

Urval 

4 

Pubmed 

 

Postoperative Pain [MJ] AND Pain 

Measurement [MJ] AND Nursing staff 
76 63 35 19* 14 

Cinahl 

 

 

Pain Measurement[MJ] AND Pain, 

Postoperative[MJ] AND Nursing 

Staff[MJ] 

 

78 62 13 3* 1 

* Kontrollerat att artiklar som valts är Peer review.  

2.2 Datainsamling 

Litteraturöversiktens artiklar söktes i de omvårdnadsbaserade databaserna Cinahl och 

Pubmed.  För att öka bredden av artikelurvalet så nyttjades två olika databaser. Via 

Karolinska institutets hemsida fanns de MeSh-termer som kom att användas, vilka var; 

postoperative pain, pain measurement, nursing staff. Använda artiklar fanns att tillgå 

som fulltext i Mittuniversitetets biblioteksservice och Google Scholar användes för att 

ytterligare kontrollera tillgängligheten på de artiklar som saknade fulltext. Samtliga 

inkluderade artiklar var peer review. Ytterligare två sökningar utfördes, förutom de 

som redovisats i tabell 1, dessa gav inte något resultat och redovisas därför inte i tabell 

1.  
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2.3 Urval och granskning 

Sökningen som genomfördes i Pubmed genererade 76 artiklar varav 63 abstrakt lästes 

under urval 1. Abstrakten som inte lästes var på grund av att; sju saknade abstrakt, sex 

var skriven på annat språk än svenska eller engelska. Då kvarstod 63 artiklar vars 

abstrakt lästes och då valdes 28 bort på grund av; en omfattade inte postoperativ 

smärta, tre handlade inte om smärtbedömning, fjorton saknade fulltext, fem handlade 

endast om barn under arton år, två litteraturöversikter och tre som ej var vetenskapliga 

artiklar. Då kvarstod 35 artiklar som, i urval 2, lästes i sin helhet och sexton valdes då 

bort på grund av; tio saknade fulltext, fyra var inte ur sjuksköterskeperspektiv och två 

omfattade endast barn under arton år. Därefter, under urval 3, kvalitetsgranskades 

nitton artiklar varav fem valdes bort på grund av låg kvalitet. Då fanns de fjorton 

artiklarna som ingår i resultatet av litteraturöversikten.  Sökningen som genomfördes i 

Cinahl genererade 78 artiklar varav 62 abstrakt lästes under urval 1. Abstrakten som 

inte lästes var på grund av att; tio saknade abstrakt, sex var inte skrivna på engelska 

eller svenska. Efter de 62 lästa abstrakten valdes 49 bort på grund av; sjutton som ej 

fanns att tillgå i fulltext, två var ej vetenskapliga artiklar, fem dubbletter, fyra var inte 

skrivna på engelska eller svenska, fem omfattade endast barn under arton år och 

sexton saknade sjuksköterskeperspektiv. Därefter kvarstod tretton artiklar, som under 

urval 2, lästes i sin helhet och tio valdes då bort på grund av; två som inte handlade om 

smärtbedömning, en som inte handlade om postoperativ smärta, fyra som inte var ur 

sjuksköterskeperspektiv och tre litteraturöversikter. Då kvarstod tre studier som, i 

urval 3, kvalitetgranskades och därefter valdes två bort på grund av låg kvalitet. Då 

fanns en artikel som ingår i resultatet av litteraturöversikten.    

  

 Litteraturöversikten inkluderar artiklar som behandlar annan vårdpersonal än 

sjuksköterskor. Dessa inkluderades endast om större delen av studien har fokus på 

sjuksköterskorna och deras bedömning av smärta. Vidare valdes övrig vårdpersonal 

att inte redovisas i resultatet av litteraturöversikten. De artiklar som uppfyllde 

inklusionskriterierna och inte bortföll av exklusionskriterierna gick vidare för 

kvalitetsgranskning. Under kvalitetsgranskningen användes olika mallar beroende på 

metod. För de kvantitativa artiklarna användes en bedömningsmall framtagen av 

Carlsson och Eimans, 2003, denna redovisas som bilaga 3. För de kvalitativa artiklarna 
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användes en bedömningsmall framtagen av Willman, Stoltz och Bathservani, 2011, 

denna redovisas som bilaga 2. Granskningsmallarna omfattade inte samma 

poängsystem. Kvalitetsvärderingen är inte direkt överförbar och valdes därför att inte 

sammanställas till samma gradering dock tolkas ”hög” och ”grad I” som likvärdiga.   

2.4 Analys av data 

Artiklarna som ingår har lästs flera gånger av båda författarna. Detta för att förstå 

bärande innehåll och få djupare förståelse av artiklarna. Kvalitetsgranskningen har 

genomförts av författarna var och en för sig. Artiklar som klassades som ”låg” eller 

”grad III” valdes bort. Artiklarnas innehåll sorterades via överstrykningspennor i olika 

färger för att se mönstret och underlätta kategoriseriseringen av resultatet. Detta 

gjordes av båda författarna var och en för sig och därefter diskuterades sambanden 

mellan artiklarna. Denna granskning medförde att huvudfynden i varje artikel kunde 

urskiljas och kategoriseras. Detta presenteras, i resultatet, i form av fyra 

huvudkategorier som kom att kallas; organisatoriska faktorer, kommunikation och 

interaktion, attityd och erfarenhet samt kunskap och klinisk färdighet. Fokus har legat 

på de inkluderade artiklarnas resultatdel.  

2.5 Etiska överväganden  

Litteraturöversikten har endast baserats på studier innehållande ett etiskt resonemang. 

Bearbetningen av artiklarna har genomförts så objektivt som möjligt för att minska 

risken för ett vinklat resultat. Det har redovisats både negativa och positiva delar av 

artiklarna i litteraturöversiktens resultat.     
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3 Resultat 

Litteraturöversiktens resultat redovisas via fyra kategorier; organisatoriska faktorer, 

kommunikation och interaktion, attityd och erfarenhet samt kunskap och klinisk 

färdighet. Resultatet är baserat på tre kvantitativa artiklar, åtta kvalitativa artiklar och 

fyra artiklar med mixad metod.  

3.1 Organisatoriska faktorer 

I denna kategori skildras hur sjuksköterskans arbetsförhållanden påverkar det dagliga 

arbetsmönstret. Organisatoriska faktorer består av avbrott och komplexa tidsaspekter 

sominverkar på till vilken grad smärtbedömningen genomförs. Det framkom att sjuksköterskan 

ofta under sin arbetsdag tvingas påskynda bedömningen av smärta på bekostnad av andra 

åtaganden. 

 

I ett flertal studier av Brown & McCormack (2006), Manias, Botti och Bucknall (2002), 

Rejeh, Ahmadi, Mohammadi, Anoosheh och Kazemnejad (2008) framkom att 

sjuksköterskor ofta under sin bedömning av smärta gjorde avbrott för att utföra andra 

arbetsuppgifter. Vidare rapporterade Rejeh et al. (2008) att exempel på dessa 

arbetsuppgifter kunde vara att svara eller ringa telefonsamtal, assistera 

sjuksköterskestudenter med patientvård eller söka medicinsk utrustning.  Manias et al. 

(2002) fann att dessa avbrott under smärtbedömningen krävde mycket av 

sjuksköterskornas tid. Detta påverkade i hur stor utsträckning sjuksköterskorna var 

tillgängliga att bedöma smärta hos patienterna. 

 

I en studie utförd 2001 av Schafheutle, Cantrill och Noyce framkom att det mest 

rapporterade hindret för effektiv smärtbedömning, av sjuksköterskor, var tidsbrist. 

Personalbrist och ökad arbetsbelastning visade sig vara de överrepresenterade 

faktorerna som skapade denna tidsbrist. Rejeh et al. (2008) redovisade vidare att 

begränsningar i tid tvingade dem att se över sitt arbetsmönster för att hinna med 

flertalet arbetsuppgifter under dagen. Utöver detta framkom även för Brown och 

McCormack (2006) att flera sjuksköterskor ansåg att de på grund av tidsbrist inte gavs 

möjlighet att bedöma smärta på det meningsfulla sätt som de önskat. Sjuksköterskor 

som arbetade nattskift tycktes däremot lägga ned mer tid och omsorg på 
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smärtbedömning. Det framkom även att sjuksköterskorna kände sig mer kapabla att 

hantera patienternas smärta nattetid. 

3.2 Kommunikation och interaktion 

Kategorin omfattar huruvida en patient-sjuksköterskerelation är en faktor som spelar in på hur 

smärta bedöms. Vidare beskrivs skillnader mellan olika sjuksköterskors lyhördhet till fysiska 

smärttecken och hur detta inverkar på bedömningen.    

 

Sjuksköterskorna samtalade vanligen med patienterna för att bedöma deras smärta. 

Vid dessa tillfällen ställde sjuksköterskorna frågor och observerade under tiden 

eventuella icke-verbala tecken på smärta (Dihle, Bjolseth & Helseth, 2006; Manias, 

Bucknall & Botti, 2004; Richards & Hubbert, 2007; Sjöström, Dahlgren & Haljamäe, 

2000a). Exempel på dessa icke-verbala tecken var enligt Sjöström, Jakobsson & 

Haljamäe (2000b) hjärtfrekvens, pupillstorlek och kroppsspråk såsom grimaser. Vidare 

fann Dihle et al. (2006) och Manias et al. (2004) att flera av sjuksköterskorna ställde 

direkta frågor som tillexempel ’har du ont?’, medan andra frågade indirekta eller 

generella frågor som ’ hur mår du?’ för att bedöma smärta. Dihle et al. (2006) menade 

att situationer då patienterna inte gav något svar tolkades det som att allt var bra 

inklusive att smärtan var under kontroll. Utöver detta fann Manias et al. (2004) att 

sjuksköterskor ibland hade svårt att tolka patienters grad av smärta då svaren ibland 

var motsägelsefulla. Tillexempel bedömdes följande patient som smärtfri ”I have no 

pain, but my leg is sore”(Manias et al. 2004, s.759).    

 

Dihle et al. (2006) fann att en del sjuksköterskor visade sig ha högre 

uppmärksamhetsgrad gällande icke-verbala tecken till smärta medan andra visade sig 

mindre uppmärksamma. Det framkom att det fanns olikheter mellan sjuksköterskors 

sätt att kommunicera med patienter samt att de visade olika grad av lyhördhet till 

patienternas uttryck av smärta. Manias et al. (2004) redovisade att smärtbedömning 

inte genomfördes i de fall då sjuksköterskorna trodde att patienten var oförmögen att 

förmedla/kommunicera deras smärta, som tillexempel hos patienter med demens eller 

konfusion.  

 



9 
 

Rejeh et al. (2008) rapporterade att en funktionell relation mellan patienter och 

sjuksköterskor var en avgörande faktor för god smärtbedömning. Det rapporterades 

vidare av Klopper Andersson, Minkkinen, Ohlsson och Sjöström (2006), Lauzon Clabo 

(2008) och Rejeh et al. (2008) att en god relation mellan sjuksköterskor och patienter 

underlättade bedömningen av smärta eftersom sjuksköterskorna då kunde följa upp 

om patienternas beteende, över tid, förändrades.  

3.3 Attityd och erfarenhet 

I denna kategori benämns typologisering och attityder inom vården och hur de påverkar 

sjuksköterskan. Förutfattade meningar angående postoperativa ingrepp skapar en bild av hur 

smärtan kommer kunna te sig och därefter bedömas. Det visas att patientens historik och 

attribut är något sjuksköterskan kom att påverkas av.   

 

Sjuksköterskorna i studierna av Kim, Schwartz-Barcott, Tracy, Fortin och Sjöström 

(2005), Klopper et al. (2006) tillkännagav att de kunde föreställa sig, innan de träffat 

patienterna, hur de skulle komma att bedöma deras smärta. Det vill säga att 

smärtbedömningen påbörjades innan de hade träffat patienterna. Manias, Bucknall och 

Botti (2005) beskrev att sjuksköterskorna prioriterade andra arbetsuppgifter före 

smärtbedömning. Exempel på arbetsuppgifter som, i jämförelse med smärtbedömning, 

prioriterades högre var; medicinrond, observation av vitala parametrar och sårvård.   

 

Sjöström et al. (2000a) fann att sjuksköterskor, under bedömningen av smärta, nyttjade 

sin tidigare arbetslivserfarenhet och i flertalet fall hävdade att de ’sett detta förut’, 

alternativt att de ansåg sig veta att specifika patientgrupper lider av en särskild typ av 

smärta. Sjuksköterskorna skattade smärta utifrån hur den generellt upplevs av 

patienter med; vissa typer av diagnoser, som genomgått särskilda sorters operationer, 

erhållit vissa typer av läkemedel.  Det vill säga att erfarenhet hos sjuksköterskorna 

hade skapat en standardmodell som användes för att klassificera patienter under 

smärtbedömningen. Sättet att klassificera patienter benämndes som typologisering och 

detta synsätt påträffades i ett flertal andra studier av Klopper et al. (2006) och Kim et 

al. (2005) och Lauzon Clabo (2008), Schafheutle, et al. (2001) och Sjöström et al. (2000b) 

som alla påtalade att det inverkade på sjuksköterskornas smärtbedömning. Utöver 
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detta fann Kim et al. (2005) och Lauzon Clabo (2008) att sjuksköterskorna under eller 

innan sin smärtbedömning inte hade fullständig fokus på individanpassad bedömning 

utan förlitade sig, till viss del, på patientens historik. Detta omfattade vanligen 

patienternas journal och då uppmärksammades vilken operationstyp de genomgått. 

 

Sjöström et al. (2000b) redovisade vidare att sjuksköterskor lärde sig att identifiera ett 

”normalt” smärtmönster. Detta genom att träffa flertalet patienter i ett postoperativt 

skede och därefter via erfarenhet veta vad som kunde förväntas. Sjuksköterskorna 

beskrev att det fanns en social kontext och gemensam uppfattning angående hur de 

skulle bedöma smärta på avdelningen. Det vill säga en ”tyst överenskommelse” för 

hur de skulle bedöma. En sjuksköterska beskrev det som: ”There is a mindset here about 

pain management” (Lauzon Clabo, 2008, s.536).  

 

I Richards och Hubbert (2007) framkom att sjuksköterskorna verkade ha fördomar 

kopplat till bedömning av smärta. Sjuksköterskorna uttryckte att det var svårt att 

smärtbedöma enligt patientens utsago och att bortse från egna värderingar. Trots detta 

ansåg sjuksköterskorna att de, till viss del, kunde åsidosätta sina fördomar vilket de 

ansåg grundades i självkännedom. Utöver detta rapporterade Klopper et al. (2006) och 

Sjöström et al. (2000b) att sjuksköterskorna förväntade sig olika smärtintensitet 

beroende på patienternas bakgrund. Det vill säga kön, ålder och etnicitet hos 

patienterna ansågs påverka till vilket sätt sjuksköterskorna bedömde smärta. 

Exempelvis beskrev Klopper et al. (2006) att när det kom till kulturella skillnader sågs 

mörkhyade patienter generellt som personer med högre smärttröskel medan vita och 

asiatiska patienter klagade mer på smärta. 

 

  

 

 

 



11 
 

3.4 Kunskap och Klinisk färdighet 

Kategorin beskriver kompetens som en viktig faktor som påverkar sjuksköterskans 

smärtbedömning samt vilar på studier som indikerar att sjuksköterskan uppger sig ha bristande 

kunskap inom detta område. Vidare beskrivs icke-verbala kännetecken för smärta och huruvida 

kunskapen om dessa påverkar sjuksköterskan. Sjuksköterskor var medvetna om instrument som 

fanns att tillgå under smärtbedömning men majoriteten valde att inte använda dessa.  

 

Studier av Dihle et al. (2006), Kim et al. (2005), Klopper et al. (2006), Manias et al. 

(2004), Richards & Hubbert (2007) Sjöström et al. (2000a) och Sjöström et al. (2000b) 

visade att sjuksköterskor baserade, till stor del, sin smärtbedömning på patientens 

utseende. Sjuksköterskorna tycktes inneha kunskap om och söka efter icke verbala 

tecknen på postoperativ smärta. Vidare påtalade Kim et al. (2005), Klopper et al. (2006), 

Sjöström et al. (2000b), att sjuksköterskorna via sin arbetslivserfarenhet lärt sig vilka 

icke verbala tecken de borde uppmärksamma. Utöver detta framkom av Sjöström et al. 

(2000b) att syftet med att utveckla sin kunskap verkade vara att utveckla en ’klinisk 

blick’. Den kliniska blicken ansågs leda till att sjuksköterskorna lärde sig lita mer till 

den egna smärtbedömningen.  

 

Rejeh et al. (2008) beskrev att samtliga sjuksköterskor ansåg att kunskap och 

kompetens i högsta grad var väsentligt för smärtbedömning. Klinisk färdighet och 

kunskap ansågs vara avgörande faktorer för att känna sig kompetent och effektiv 

under bedömningen. Sjuksköterskorna förmodade att utbildning kunde förbättra deras 

kunskap kopplat till smärtbedömning och dess hantering. Däremot fann Wickström, 

Nordberg, Bergh, Gaston Johansson och Sjöström(2008) att smärtbedömning inte 

förbättrades drastiskt efter två år, trots införandet av ett utbildningsprogram för 

sjuksköterskor angående smärta och dess bedömning och behandling. 

 

 Rongstad et al. Publicerade 2012 en studie angående till vilken grad sjuksköterskor 

skattade sin kompetens. Sjuksköterskorna rapporterade att 56 % av dem skattade sig 

själva som kompetenta, 5,7 % som mycket kompetenta, 36,6% ansåg sig endast ha 

grundläggande förståelse och resterande 1,7 % låg förmåga till att bedöma patienters 

totala smärtupplevelse. Vidare visade studien att endast en femtedel av 
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sjuksköterskorna ansåg sig nöjda med utbildningen på sin arbetsplats angående 

bedömning och hantering av postoperativ smärta.  

 

Manias et al. (2004) beskrev att sjuksköterskor hade kunskap om 

bedömningsinstrument.  Under observationer användes dock bedömningsinstrument 

för att bedöma postoperativ smärta i endast 8,9% av fallen. Det framkom att patienter 

tolkade skalan olika och i de fall som patienter uttryckte att de inte förstod skalan så 

gjordes få försök av sjuksköterskan att klargöra. I en studie av Schafheutle et al. (2000) 

framkom att de flesta sjuksköterskor inte ansåg att en bedömningsskala från 1-10 var 

användbar för att bedöma postoperativ smärta. Detta för att sjuksköterskorna inte 

litade på att patienterna förstod konceptet av att sätta en siffra på sin smärta samt att 

de föredrog att lita till sitt eget omdöme.           

3.5 Resultatdiskussion 

I resultatets kategori organisatoriska faktorer redovisas att hög arbetsbelastning och 

personalbrist medför en tidsbrist i sjuksköterskans arbetsvardag. Arbetsuppgifter som 

inte ses som akuta kan komma att hamna i andra hand och kanske kommer lågt 

prioriterade vårdåtgärder inte komma att kunna utföras alls. En av dessa vårdåtgärder 

har, i resultatet av denna litteraturöversikt, ansetts vara smärtbedömning. Kvalitén av 

sjukvård kan kanske bli allt sämre om arbetsbelastningen blir så pass hög att många 

viktiga vårdåtgärder inte genomförs. Lander (1990) redovisar i litteraturöversiktens 

bakgrund att okontrollerad akutsmärta kan övergå i en kronisk variant om behandling 

inte ges vilket vidare påtalar vikten av att utföra vårdåtgärder som dessa.  I en studie 

av West, Barron och Reeves (2005) beskrevs att tidsbrist var vanligt förekommande 

bland sjuksköterskor och att patienternas omvårdnad blev lidande vilket vidare sänkte 

kvalitén av vården och patienttillfredställelse. I studien framkom även att mer än 

hälften av sjuksköterskorna ansåg sig ha tid till att bedöma postoperativ smärta. 

Resultatet av denna studie motsäger delvis vårt resultat, kanske handlar det inte 

endast om tidsbrist, i de fall där smärtbedömning uteblir, utan även om vad 

sjuksköterskor anser bör prioriteras.  

Under kategorin kommunikation och interaktion redovisas att en funktionell relation 

mellan sjuksköterska och patient påverkar bedömningen av smärta i positiv 
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bemärkelse. En studie av Sloman, Rosen, Rom och Shir (2005) redovisade att 

sjuksköterskan ofta underskattar graden av postoperativ smärta i jämförelse med hur 

patienterna själva skattar den. Kanske beror detta på att sjuksköterskan inte har tid, 

eller tar sig tiden, att utveckla den relation som krävs för att skapa en bild av hur varje 

patient uttrycker just sina vårdbehov. Att sjuksköterskor tolkar verbala och icke-

verbala smärttecken olika var även beskrivet under denna kategori. Möjligen kan detta 

bero på kunskap men kanske spelar relationen till patienten in även här. Att tolka en 

patients uttryck av smärta är förmodligen lättare vid en etablerad relation, särskilt i de 

fall där patienten inte verbalt kan uttrycka sig.   

 

Kategorins innehåll framförde också att i de fall där patienterna inte upplevdes kunna 

förmedla sin smärta skedde ingen bedömning alls exempelvis hos patienter med 

demens. Varför detta inte kom att ske kan möjligen bero på kunskapsbrist angående 

hur smärttecken ses hos patienter med problematik att förmedla smärta.  Men också på 

avsaknad av resurser som tillexempel tolk och bildbeskrivningar för smärtbedömning 

av patienter där språkförbistringar förekommer. Kanske anses möten som innehåller 

kommunikationsbegränsningar ta längre tid, så som vid ett möte med en person som 

inte kan framföra sin egen talan. Detta resulterar vidare i att det kanske blir en 

organisationsfråga där tidsbrist spelar in även i detta fall. En studie från 2002 av 

Chevannes redovisar att kommunikation ansågs vara den faktor som bidrog mest till 

vilken vård sjuksköterskor gav och att vid otillräckliga språkkunskaper hos patienter 

ledde detta till en begränsad omvårdnad och risk för felbedömning av patientens 

tillstånd och smärta.  

 

Under kategorin attityder och erfarenhet framkommer att faktorer som spelade in på 

smärtbedömningen var patienternas bakgrund såsom kön och etnicitet. Detta antyder 

att människosynen hos sjuksköterskan påverkar smärtbedömningen.  I en studie av 

Nielsen & Birkelund (2009) beskrivs att sättet att uttrycka smärta skiljer sig mellan 

olika kulturer vilket medför att den attityd som förekommer hos sjuksköterskan har 

avgörande betydelse för omvårdnadens kvalité. Detta på grund av att sjuksköterskan 

är den som avgör hur smärtan kommer att tolkas och bedömmas. Hälso –och 
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sjukvårdslagen (1997:142) beskriver att vården ska ges på lika villkor för hela 

befolkningen och med respekt för människors lika värde. Möjligheten att smärtbedöma 

alla patienter lika är förmodligen inte genomförbart då patienter har olika 

förutsättningar, tillexempel kan kanske inte en person med demens bedömas på 

samma sätt som en person utan demens. Å andra sidan kan det anses strida mot hälso-

och sjukvårdslagen om sjuksköterskans förutfattade mening angående patienternas 

bakgrund får för stor del i bedömningen av smärta. 

 

Under kategorin uppkom även att typologisering av patienter är en faktor som 

inverkar på bedömning av smärta. Typologisering och direkta fördomar kan vara 

svåra att skilja åt, dock kan det ses som att klassificering snarare baseras på kunskap 

och erfarenhet än förutfattade meningar. Det finns aspekter som kan ses som positiva i 

detta sammanhang, då denna vetskap kan underlätta för sjuksköterskor under 

smärtbedömningsarbetet. Till exempel kan det vid postoperativa tillstånd, som ger 

mycket smärta, ge sjuksköterskan möjligheten att vara ute i god tid och smärtbedöma 

dessa fall innan stark smärta hunnit genererats. Detta genom att ha ”klassificerat” 

patienten som en högriskpatient för svår smärta. Att typologisera patienter och nyttja 

sin erfarenhet kan tyckas stödjas av kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor (2005) 

som bland annat säger att alla vårdformer ska arbeta utifrån ett etiskt förhållningssätt 

och bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. Alla vårdformer ska också utföras 

efter gällande författningar och övriga riktlinjer. Dock bygger en del klassificeringar 

förmodligen inte endast på beprövad erfarenhet utan kan tänkas vara resultatet av 

okunskap och förutfattade meningar, dessa bidrar inte till något positivt utan kan 

snarare tyckas försvåra omvårdnaden.         

 

Det framkom under resultatet av kategorin kompetens och klinisk färdighet att flera 

sjuksköterskor inte ansåg sig själva som tillräckligt kompetenta inom postoperativ 

smärtbedömning och smärthantering. Denna faktor, att inte se sig som tillräckligt 

kompetent, kan kanske resultera i att sjuksköterskor väljer att bortse från eller helt 

undviker att utföra bedömningen av smärta. Detta resonemang stödjs av en studie 

publicerad av Zalon (1993) som beskriver att i de fall då sjuksköterskor undviker att 
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bedöma smärta beror det främst på kunskapsbrist inom smärtlindring. I resultatet av 

denna kategori framkom även att sjuksköterskor hade vetskap om 

smärtbedömningsinstrument men att de inte användes i stor utsträckning. 

Sjuksköterskorna ansåg att de inte var tillförlitliga och tyckte att patienterna hade svårt 

att tolka instrumenten. Kanske borde sjuksköterskor erbjudas andra instrument för att 

bedöma postoperativ smärta eller erhålla utbildning i hur de kan förklara skalorna på 

bästa sätt. 

3.6 Metoddiskussion 

Sökningen i PubMed genererade i väldigt många träffar vilket medförde att Mesh-

termer (major) valdes på nästan alla sökord för att minska antalet träffar. Kanske hade 

sökprofilen med fördel kunnat omfatta fler sökord i fritext istället för lösningen som 

valdes. Exempelvis skulle sökprofilen kunna innehålla söktermer som representerar; 

faktor, smärtbedömning. Sökningen som genomfördes i Cinahl medförde endast en 

inkluderad artikel av 78st vilket tyder på en sämre sökning. Anledningen till det stora 

bortfallet var främst på grund av att fulltext saknades. Författare till intressanta artiklar 

som saknades i fulltext tillfrågades per mail att skicka artikeln i fulltext utan respons.  

 

En viss trendkänslighet inom området tydliggjordes under datainsamlingen, det vill 

säga att under vissa årtal var ämnet mer populärt bland en grupp forskare som 

publicerade flertalet omfattande studier. Detta medförde att inga avgränsningar för 

publikationsårtal användes vilket kan komma att påverka urvalet. Så aktuell forskning 

som möjligt är att eftersträva men på grund av beslutet att inte välja bort studierna som 

publicerades under början av 2000-talet var detta inte fullkomligt uppfyllt.  Det är en 

nackdel att materialet är äldre, dock tros beslutet att inkludera dessa generera i en 

bredare överblick av det valda ämnet än vad som hade kunnat redovisas med endast 

”färsk” forskning. Litteraturöversikten har ämnats ge en så bred överblick som möjligt 

av sjuksköterskans faktorer för postoperativ smärtbedömning. Under analysarbetet 

skapades fyra kategorier och inga underkategorier. Valet att inte nyttja 

underkategorier var medvetet då den röda tråden ansågs vara lättare att följa utan 

dessa samt att de inte ansågs nödvändiga i detta fall. 
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Kvalitativa artiklar förekom i större omfattning än kvantitativa i litteraturöversikten 

vilket kan bero på att söktermerna framställt en vinklad sökning med ett större antal 

artiklar av kvalitativ art. Dock kan det valda ämnet även tala för att en kvalitativ ansats 

av problemområdet är mer passande och därför har fler kvalitativa artiklar publicerats 

inom området. Det fanns fyra artiklar av mixad metod, dessa kom att granskas i 

granskningsmallen för kvantitativa artiklar då den mallen ansågs vara mer ingående.  

 

Den geografiska bredd av artiklar som framkom av sökningen, med artiklar från både 

Australien, USA, Afrika och Europa, kan redovisa en bred bild av forskningsområdet. 

Det visar även att det valda området är av intresse för fler delar av världen vilket 

påtalar vikten av den utförda litteraturöversikten. Dock bör det uppmärksammas att 

ekonomiska och kulturella skillnader finns mellan länderna och resultatet av alla 

artiklar är kanske inte direkt överförbart till Sverige.  

4 Slutsats  

Som visats i denna litteraturöversikt finns ett flertal faktorer av betydelse som påverkar 

sjuksköterskans postoperativa smärtbedömning. Det framkom att flera av dessa 

faktorer kan tänkas påverka sjuksköterskan till att inte genomföra en smärtbedömning 

vilket påtalar vikten av litteraturöversikten för sjuksköterskor. Detta eftersom att 

obehandlad eller felbehandlad smärta leder till lidande för patienten och bedömning är 

en viktig del för behandling. Även om det finns många studier som berör ämnet så 

finns det inte flertalet nya litteraturöversikter vilket ökar vikten av denna. Det 

framkom även att faktorer, såsom kunskap och goda relationer, kanske kan underlätta 

bedömningen vilket vidare påtalar att nya studier bör genomföras då det kan vara 

behjälpligt för sjuksköterskor. Kanske vore det av intresse med en studie som går in 

mer specifikt på ett av områdena som framkom som tillexempel attityd och erfarenhet. 
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Bilaga 1 

Artikelöversikt av inkluderade artiklar  

Författare 

Årtal 

Land 

 

Studiens syfte Typ av 

studie 

Deltagare 

(/Bortfall) 

Metod 

datainsamling 

analys 

Huvudresultat Kommentar 

gällande 

kvalitet 

 

Brown & 

McCormack 

(2006) 

England 

Att undersöka 

faktorer som 

hämmar eller 

förstärker 

effektiv 

smärtbedömnin

g hos äldre 

människor. 

Kvalitativ 

forskningsm

etod, 

beskrivande 

studie.   

39 (22%) 

46 (58%) 

Intervjuer med 

semistrukturera

de frågor, 

enkätundersökn

ing, 

observationer.  

Etnografisk 

design 

Ett holistiskt 

bedömningssätt av 

smärta hos den 

äldre människan 

visades vara 

bristfällig. De 

analgetiska 

tillvägagångssätten 

för att behandla 

smärta föregick 

andra metoder.  

Sammarbete mellan 

olika 

yrkeskategorier 

påverkade 

bedömningen av 

smärta liksom 

effektiv 

dokumentation och 

kommunikation. 

Grad I 

Dhile, 

Bjølseth &  

Helseth 

(2006) 

Norge 

Att förstå hur 

sjuksköterskor 

bidrar till 

smärthantering i 

en postoperativ 

miljö och 

identifiera 

barriärer för att 

uppnå optimal 

postoperativ 

smärtlindring. 

Kvalitativ 

forskningsm

etod, 

beskrivande 

studie  

9 (0%) Observationer 

och 

djupintervjuer. 

Hermeneutisk 

design 

Det fanns en 

skillnad mellan vad 

sjuksköterskan 

sade och vad de 

faktiskt gjorde i 

fråga om 

postoperativ 

smärthantering.  

Uppmärksamhetsg

raden hos 

sjuksköterskor var 

varierande i fråga 

om smärttecken. 

 

Hög 

Kim, 

Schwartz-

Barcott, 

Tracy, Fortin 

& Sjöström 

(2005) 

England 

Att identifiera 

kriterier 

sjuksköterskor  

använder för att 

bedöma 

postoperativ 

smärta. 

Kvalitativ 

forskningsm

etod, 

beskrivande 

studie.  

40 (ej 

angivet) 

Intervjuer med 

semistrukturera

de frågor. 

Fenomenografis

k design 

 

  

Den strategi som 

rapporterades mest 

frekvent var att 

sjuksköterskor 

förlitar sig till 

patientens utseende 

och drar slutsatser 

utifrån sina tidigare 

erfarenheter 

Medel 
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angående vilka 

tecken till smärta 

som brukar 

förekomma. 

 

Klopper, 

Andersson, 

Minkkinen, 

Ohlsson & 

Sjöström. 

(2006) 

Sydafrika 

Att beskriva 

strategier som 

används i 

postoperativ 

smärtbedömnin

g bland en 

grupp 

sjuksköterskor i 

Sydafrika. 

 

Mixad 

kvalitativ 

och 

kvantitativ 

validationsst

udie    

48 (ej 

angivet) 

Detaljerade 

intervjuer, VAS 

skala. 

Fenomenografis

k ansats 

Det validerades att 

strategierna som 

användes av 

sjuksköterskor var; 

patientens 

utseende, vad 

patienten säger och 

hur, 

sjuksköterskans 

tidigare erfarenhet, 

typologi av 

patienter och lyssna 

till patienter. 

Utöver detta fanns 

att vissa patienter 

rapporterar lägre 

smärtintensitet än 

förväntat. 

Medel 

Lauzon 

(2008) 

USA 

Att undersöka 

sjuksköterskans 

bedömning av 

smärta på 

två 

postoperativa 

avdelningar. 

Kvalitativ 

forskningsm

etod, 

deskriptiv 

studie.  

10 (17%) 

10 (23%) 

Observationer, 

intervjuer med 

semistrukturera

de frågor, 

fokusgrupps 

diskussioner. 

Etnografisk 

ansats 

På avdelningarna 

sågs ett 

dominerande 

mönster i 

sjuksköterskornas 

smärtbedömning. 

Bedömningskriterie

rna som fanns var 

främst; patienternas 

berättelse, typologi. 

 

Hög 

Manias, Botti 

& Bucknall 

(2002) 

Australien 

Att undersöka 

interaktioner 

mellan 

sjuksköterskor 

och patienter i 

samband med 

smärthantering 

hos 

inneliggande 

postoperativa 

patienter. 

Kvantitativ 

observations

studie 

 

12(60%) Observationer 

 

De fann att faktorer 

som påverkade 

smärthanteringen 

var bland annat; 

avbrott i 

verksamheten, 

sjuksköterskans 

lyhördhet/tolkning 

av patienters 

uttryck av smärta, 

och olika krav, 

angående smärta, 

från sjuksköterskor, 

läkare och 

patienter. 

Grad II 
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Manias,Buck

nall & Botti 

(2004) 

Australien 

Att avgöra hur 

sjuksköterskor 

bedömde 

patienters 

smärta vid 

aktivitet i 

postoperativa 

sammanhang. 

Mixad 

kvantitativ 

och 

kvalitativ 

forskningsm

etod, 

beskrivande 

studie 

66 (13,2%) 

312 

(14,3%) 

Observationer, 

intervjuer. Ej 

jämförande 

design. 

De flesta av 

sjuksköterskorna 

bedömde smärta 

genom att ställa 

frågor. I övrigt 

förekom visuell 

analog skala och 

mer komplexa 

bedömningar. Mer 

än 40 % av 

sjuksköterskorna 

utförde ingen 

smärtbedömning 

under aktivitet. 

Grad I 

Manias, 

Bucknall & 

Botti 

(2005) 

Australien 

Att fastställa 

strategier 

sjuksköterskorn

a använder för 

att hantera 

patienters 

smärta i det 

postoperativa 

skedet. 

Mixad 

kvantitativ 

och 

kvalitativ 

forskningsm

etod, 

beskrivande 

studie 

66 (13,2) 

312 

(14,3%) 

Observationer, 

intervjuer, ej 

jämförande 

design 

Kommunikation 

mellan patienter 

och sjuksköterskor 

samt mellan 

sjuksköterskor 

belystes som en 

viktig del för 

smärtbedömningen

. Även betydelsen 

av hur mycket tid 

som finns att tillgå 

belystes påverka.  

Grad I 

Rejeh 

(2008) 

Iran 

Att fastställa 

iranska 

sjuksköterskors 

uppfattning om 

vilka hinder och 

underlättande 

faktorer som 

påverkar 

hantering av 

postoperativ 

smärta. 

Kvalitativ 

forskningsm

etod, 

beskrivande 

studie    

26 (ej 

angivet) 

Intervjuer med 

semistrukturera

de frågor. 

Innehållsanalys 

ansats 

Ett flertal faktorer 

framkom påverka 

hanteringen av 

smärta. 

Organisatoriska 

faktorer, relationer 

mellan 

sjuksköterska och 

läkare samt 

sjuksköterska och 

patient, 

kommunikation 

och kunskap var de 

faktorer som lyftes. 

Hög 

Richards & 

Hubbert 

(2007) 

USA 

Att lära sig hur 

kunniga 

sjuksköterskor 

bedömer, 

hanterar och 

vårdar patienter 

med 

postoperativ 

smärta 

 

Kvalitativ 

pilotstudie 

3 (0%) Intervjuer med 

följdfrågor, 

Fenomenologisk 

ansats 

Sjuksköterskorna 

såg, under sin 

smärtbedömning, 

till hela patienten, 

nyttjade sin roll 

som sjuksköterska 

och lindrade 

smärta utefter 

erfarenhet, 

lyssnade och 

Medel 
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accepterade när 

patienterna 

uttryckte smärta.  

 

Rongstad, 

Fredheim, 

Johannessen, 

Kvarnstein, 

Skauge, 

Undall & 

Rustoen. 

(2012) 

Norge 

 

Undersöka 

attityder, 

uppfattningar 

och 

självrapporterad 

kompetens hos 

läkare och 

sjuksköterskor 

angående 

smärtbedömnin

g på kirurgiska 

avdelningar.   

 

Kvantitativ 

forskningsm

etod, 

beskrivande 

tvärsnittstudi

e  

535 (32%) Enkätundersökn

ing.  Statistisk 

analys ansats 

Mindre än hälften 

av det totala 

urvalet 

rapporterade låg 

eller 

grundläggande 

kunskap för 

postoperativ 

smärthantering och 

81% rapporterade 

låg eller 

grundläggande 

förståelse för 

neuropatisk smärta. 

Det fanns ingen 

statistisk större 

skillnad mellan 

yrkesgruppernas 

kompetensskattnin

g. 

 

Grad I 

Schafheutle, 

Cantrill &  

Noyce 

(2001) 

England 

Att identifiera 

förutsatta 

hinder för en 

effektiv 

smärtbedömni

ng. 

Mixad 

kvalitativ 

och 

kvantitativ 

forskningsm

etod, 

beskrivande 

studie  

6 (ej 

angivet), 

180 (46,3) 

Intervjuer med 

semistrukturera

de frågor, 

enkätundersökn

ing, 

observationer. 

Flertalet faktorer 

som ansågs vara ett 

hinder för effektiv 

smärtbedömning 

framkom. Det mest 

frekvent nämnda 

av dessa var 

organisatoriska 

faktorer såsom 

personal -och 

tidsbrist.  

Grad II 

Sjöström, 

Jacobsson & 

Haljamäe 

(2000) 

Sverige 

Att granska 

variationer 

mellan 

sjuksköterskors 

uppfattning om 

erfarenhetens 

påverkan på 

kompetensen.    

Kvalitativ 

forskningsm

etod, 

beskrivande 

studie 

30 (ej 

angivet) 

Intervjuer, 

fenomenografis

k ansats 

Sjuksköterskorna 

hade via erfarenhet 

av postoperativ 

smärtbedömning 

lärt sig att; tolka 

utifrån patientens 

utseende, särskilja 

smärttyp på individ 

och gruppnivå och 

våga behandla och 

kunna hantera 

oförutsägbara 

händelser.    

Medel 

Sjöström, Att beskriva Kvalitativfor 240 (ej Intervjuer, Strategier som Medel 
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Dahlgren & 

Haljamäe 

(2000) 

Sverige 

 

skillnader 

mellan 

strategier som 

sjuksköterskor 

och läkare 

använder i 

smärtbedömnin

g. 

skningsmeto

d, 

beskrivande 

studie 

angivet) Semistrukturera

de frågor, 

fenomenografis

k ansats 

nyttjades vid 

smärtbedömning 

var en kombination 

av patientens 

utseende, vad 

patienten säger, 

patientens sätt att 

prata och tidigare 

erfarenhet hos 

sjuksköterskor.  

Wikström, 

Nordberg, 

Bergh, 

Gaston-

Johnsson & 

Sjöström.  

(2008) 

Sverige 

Att jämföra 

patienters nivå 

av smärta med 

sjuksköterskors 

dokumentation 

av denna. 

Studera 

resultatet av ett 

utbildningsprog

ram i smärta.  

 

Kvantitativ 

forskningsm

etod, 

beskrivande 

studie 

259 (ej 

angivet) 

tvådelad 

enkätundersökn

ing, 

tvärsnittstudie 

 

Sjuksköterskans 

förmåga att 

bedöma smärta i 

enlighet med 

patienternas 

rapporter 

hade ökat något 

efter två år. 

Skillnader mellan 

sjuksköterskors och 

patienters skattning 

av smärta 

framkom. 

Hög 
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Bilaga 2 

EXEMPEL PÅ PROTOKOLL FÖR KVALITETSBEDÖMNING AV STUDIER MED 

KVALITATIV METOD  

 

Beskrivning av studien, t.ex. metodval ……………………………..  

Finns det ett tydligt syfte?  ☐Ja ☐Nej ☐Vet ej  

 

Patientkarakteristika   Antal ……………………...  

Ålder ……………………..  

Man/kvinna …………….  

 

Är kontexten presenterad?   ☐Ja ☐Nej ☐Vet ej  

Etiskt resonemang?   ☐Ja ☐Nej ☐Vet ej  

 

Urval  

– Relevant?    ☐Ja ☐Nej ☐Vet ej  

– Strategiskt?   ☐Ja ☐Nej ☐Vet ej  

 

Metod för  

– urvalsförfarande tydligt beskrivet?  ☐Ja ☐Nej ☐Vet ej  

– datainsamling tydligt beskriven?  ☐Ja ☐Nej ☐Vet ej  

– analys tydligt beskriven?   ☐Ja ☐Nej ☐Vet ej  

 

Giltighet  

– Är resultatet logiskt, begripligt?  ☐Ja ☐Nej ☐Vet ej  

– Råder datamättnad?    ☐Ja ☐Nej ☐Vet ej  

– Råder analysmättnad?    ☐Ja ☐Nej ☐Vet ej  

 

Kommunicerbarhet  

– Redovisas resultatet klart och tydligt?  ☐Ja ☐Nej ☐Vet ej  

– Redovisas resultatet i förhållande till  

en teoretisk referensram?   ☐Ja ☐Nej ☐Vet ej  

Genereras teori?    ☐Ja ☐Nej ☐Vet ej  

 

Huvudfynd  

Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/  

analys adekvat?  

…………………………………………………………………………………  
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…………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………  

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet  

☐Hög ☐Medel ☐Låg  

 

Kommentar ……………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………  

Granskare (sign) ………………………….. 

 

(Källa: Willman, A., Stoltz, P., & Bathservani,C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan forskning & klinisk 

verksamhet. Lund: Studentlitteratur).  
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  Bilaga 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


