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Abstrakt 
 
Svårt sjuka intensivvårdspatienter som inte kan kommunicera att de har smärta löper större 
risk att få sin smärta underbehandlad. Syftet med studien var att undersöka 
intensivvårdssjuksköterskans bedömning av smärta och jämföra med ett validerat 
smärtbedömningsinstrument för att upptäcka tecken på smärta hos intensivvårdspatienter. 
Studien genomfördes med hjälp av observationer där författarna observerade tecken till 
smärta hos intensivvårdspatienter vid vila och vid vändning. Ansvarig 
intensivvårdssjuksköterska tillfrågades att ange patientens eventuella smärta. Resultat visade 
måttlig överrensstämmelse vid vila och ingen eller mycket svag överrensstämmelse vid 
vändning mellan författarnas bedömning och intensivvårdssjuksköterskornas bedömning. 
Ansiktsuttryck var det tecknet på smärta som var det mest framträdande hos 
intensivvårdspatienterna vid både vila och vändning. Det behövs ett gemensamt instrument 
för att bedöma smärta hos intensivvårdspatienter som inte kan kommunicera. Ett införande av 
ett smärtbedömningsinstrument kan bidra till att smärtbehandlingen hos 
intensivvårdspatienter blir kvalitetssäkrad. 
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Introduktion 

Problemområde 

Svårt sjuka patienter som vårdas på en intensivvårdsavdelning lider oftast av smärta oavsett 

diagnos och sjukdomstillstånd. Då många patienter är intuberade eller sederade kan de ha 

svårt att uttrycka sin smärta verbalt. Patienter som inte kan kommunicera att de har smärta 

löper större risk att få sin smärta underbehandlad (Herr, Coyne, McCaffery, Manworren & 

Merkel, 2011). 

Intensivvårdssjuksköterskan har en central och viktig roll i patienternas omvårdnad och att 

kunna tolka tecken på smärta hos patienterna (Gulbrandsen, 2009). Författarna upplevde 

under sin kliniska utbildningstid på olika allmänna intensivvårdsavdelningar i södra Sverige 

att intensivvårdssjuksköterskorna inte använde något smärtbedömningsinstrument för icke 

kommunikativa patienter då det inte fanns något implementerat på avdelningarna. Istället 

tenderade intensivvårdssjuksköterskan att göra en subjektiv tolkning utifrån sin erfarenhet om 

patienten hade smärta eller inte. 

Under utbildningen kom författarna i kontakt med Critical - Care Pain Observation Tool 

[CPOT] som är ett beteendebaserat smärtbedömningsinstrument framtaget och validerat för 

att kunna användas för vuxna icke kommunikativa intensivvårdspatienter (Gélinas, Arbour, 

Michaud, Vaillant & Desjardins, 2011). CPOT-skalan har även validerats på svenska av 

Nürnberg - Damström, Saboonchi, Sackey och Björling (2011). Intensivvårdssjuksköterskor 

som fått lära sig använda CPOT-skalan gjorde tre till fyra så många smärtbedömningar 

jämfört med intensivvårdssjuksköterskor som inte fått lära sig använda CPOT-skalan (Gélinas 

et al., 2011). Intensivvårdssjuksköterskorna upplevde att CPOT-skalan gav dem ett 

gemensamt språk och var ett standardiserat och enkelt hjälpmedel för att bedöma patienters 

smärta (Gélinas, 2010). 

 

På patienter med sänkt medvetandegrad exempelvis på intensivvårdsavdelningen kan det vara 

lämpligt att utifrån oro, muskeltonus och ansiktsuttryck upptäcka tecken till smärta (Brantberg 

& Allvin, 2014). Trots att CPOT-skalan finns validerad på svenska har författarna 

uppmärksammat under sin verksamhetsförlagda utbildning att skalan inte används på några 
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intensivvårdsavdelningar runt om i Skåne. Fler studier som testar och utvärderar den svenska 

versionen av CPOT-skalan kan leda till ett ökat användande av skalan och därmed medverka 

till ett bättre välbefinnande för intensivvårdspatienter. 

Bakgrund 

Perspektiv och Utgångspunkter - Comfort Theory 

Intensivvårdspatienter är svårt kritiskt sjuka och lider oftast av smärta, oro och ångest oavsett 

sjukdomstillstånd. Även intensivvårdsmiljön innebär att patienten befinner sig i en mycket 

utsatt situation och blir ofta störd genom medicinska åtgärder, omvårdnadsåtgärder, pumpar 

som låter och starka lampor i taket. Det är viktigt att intensivvårdssjuksköterskan är medveten 

om patientens situation, och den personliga och empatiska kontakten med patienten har 

sannolikt stor betydelse för patientens omvårdnad och välbefinnande (Berggren, 2012). 

 

Ett perspektiv som är till hjälp för att identifiera och möta patientens behov av omvårdnad är 

Kolcabas Comfort Theory som är en omvårdnadsteori och utvecklades på 1990-talet av 

sjuksköterskan Katharine Kolcaba. Comfort Theory innehåller en holistisk människosyn där 

teorin utgår från att individen får stöd utifrån sina fysiska, psykospirituella, miljömässiga och 

sociokulturella behov (Kolcaba, 2003). Dimensionerna i Comfort Theory består av tre 

tillstånd; lättnad (relief), välbehag (ease) och transcendens (transcendence) som tillsammans 

bidrar till individens välbefinnande. Att möta patientens mentala och fysiska behov ses som 

viktigt för att patienten ska uppleva välbefinnande. Smärta kan ge upphov till obehag vilket i 

sin tur kan påverka välbefinnandet. Lättnad definieras som upplevelsen av att få ett specifikt 

behov tillgodosett, inom intensivvården kan detta exempelvis vara att få rätt smärtlindring. 

Välbehag definieras som en situation av stillhet och belåtenhet, och transendence innebär att 

individen kan få hjälp att förstärka sina krafter för att sätta sig över obehaget, exempelvis 

smärtan. Välbefinnande hos patienten är ett önskvärt och holistiskt resultat som är 

sammankopplat med sjuksköterskans omvårdnad. När sjuksköterskan har underlag att utöva 

”Comfort care” blir det en mall för att identifiera patientens omvårdnadsbehov (Kolcaba, 

2003). 
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Intensivvårdssjuksköterskans roll 

Intensivvårdssjuksköterskan har ett stort ansvar för patientens omvårdnad och välbefinnande 

och de grundläggande värderingarna, främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och 

lindra lidande ska genomsyra vården till intensivvårdspatienten (Svensk förening för anestesi 

& intensivvård, 2012). Utifrån patientens individuella behov ska intensivvårdssjuksköterskan 

med hjälp av mätinstrument kunna identifiera, bedöma, åtgärda och utvärdera exempelvis 

smärtlindring och sedering. Intensivvårdssjuksköterskan ska kunna monitorera och vara 

ansvarig för den medicintekniska utrustningen samt kontinuerligt tolka och dokumentera 

förändringar hos patienten. I intensivvårdssjuksköterskans profession ingår även att ha 

kunskap och handlingsberedskap för förändringar kring patientens tillstånd (ibid). 

 

Att tolka tecken på smärta hos en icke kommunikativ patient kräver både klinisk erfarenhet 

och medicinsk kunskap hos intensivvårdssjuksköterskan. Genom att använda ett 

standardiserat smärtbedömningsinstrument kan intensivvårdssjuksköterskan få hjälp i att göra 

en objektiv bedömning och ge patienten optimal smärtlindring utifrån individens behov 

(Wøien & Bjørk, 2012). 

 

Sjuksköterskan utvecklar sina kunskaper under en längre tid och med större erfarenhet i sin 

profession ger en ökad förståelse för patientens tillstånd (Benner, 1993). Sjuksköterskor som 

är erfarna uppfattar situationer annorlunda och kan se helheten, och de som befinner sig på 

den högsta kunskapsnivån, expert, förlitar sig på sin erfarenhet och inte enbart på regler och 

riktlinjer (ibid). Intensivvården är beroende av samarbete sjuksköterskor emellan och genom 

att använda validerade skalor som smärtbedömningsinstrument, leder det till förbättring och 

uppföljning av patientens smärtbehandling (Gulbrandsen, 2009). 

Smärta 

Den centrala definitionen av smärta enligt The International Association For The Study Of 

Pain [IASP] och Werner (2010 s. 13) är ”En obehaglig sensorisk och känslomässig 

upplevelse förenad med faktisk eller potentiell vävnadsskada, eller beskriven i term av sådan 

skada.”. Ett viktigt tillägg till den här definitionen är enligt IASP och Werner (2010 s. 13) att 

”Oförmåga att kommunicera utesluter inte att individen känner smärta eller kan vara i behov 

av adekvat smärtlindring. Smärta är alltid subjektiv. Varje individ lär sig betydelsen av ordet 

genom egna erfarenheter av vävnadsskada tidigt i livet”. Fortsättningen av definitionen 
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innebär att en individ kan uppleva smärta även om denne inte kan på ett tydligt sätt förmedla 

sin smärtupplevelse (Werner, 2010). 

 

Smärta brukar delas upp i två grupper; nociceptiv smärta som uppstår vid vävnadsskada och 

neuropatisk smärta som påverkar nerver (Werner, 2010). Vid nociceptiv smärta då det uppstår 

en vävnadsskada stimuleras speciella nervfiberändar i hudens yttersta hudlager, så kallade 

nociceptorer som sänder signaler genom nervfibrer in i ryggmärgens dorsalhorn (ibid). Från 

bakhornet skickas signalerna om vävnadsskada vidare till uppåtgående bansystem till en rad 

områden i hjärnan som talamus och vidare till limbiska systemet som anses vara den 

emotionella komponenten i smärtupplevelsen (Gulbrandsen, 2009; Werner, 2010). Slutligen 

återges och tolkas smärtan i cortex som anses ansvara för den medvetna sensoriska delen av 

smärtupplevelsen (Werner, 2010). Vid den akuta smärtan påverkas även områden i 

hjärnstammen och hypotalamus som aktiverar neuroendokrina stressreaktioner och medför 

ogynnsamma fysiologiska förändringar hos patienten som takykardi, hypertension samt ökat 

syrgasbehov och koldioxidproduktion (Berggren, 2012; Gulbrandsen, 2009; Rivano, 2010; 

Werner, 2010). Ökat sympatikustonus medför även metabol påverkan med ökad katabolism 

med hyperglykemi (Berggren, 2010). 

 

Behandlas inte smärtan kan det leda till fysiska och psykologiska komplikationer och 

patientens upplevelse av god omvårdnad minskar (Berggren, 2012; Gulbrandsen, 2009). 

Kroppen har system som gör att smärtan förstärks men har även smärthämmande mekanismer 

som använder enkefaliner och endorfiner för att dämpa inkommande smärtimpulser 

(Gulbrandsen, 2009). De två systemen som antingen hämmar eller förstärker smärtan kan 

påverkas av psykosociala faktorer (ibid). Wind – up är ett fenomen som innebär en central 

ökning av nociceptiva signaler med en ökad smärtintensitet samt smärtupplevelse som följd 

(Werner, 2010). En ökad smärtupplevelse leder till ökat lidande för patienten och obehandlad 

smärta kan även leda till kronisk smärta (ibid). 

 

Smärta kan alltså beskrivas ur tre perspektiv; sensorisk, emotionell och kognitivt (Werner, 

2010). De olika dimensionerna påverkar varandra och gör smärtupplevelsen unik för varje 

patient (Haegerstam, 2008). Smärta är följaktligen en subjektiv upplevelse bestående av 

komplicerade sensoriska, fysiologiska och kognitiva komponenter (Werner, 2010). Vid 

bedömning av smärta är patientens egna självrapporterade smärtintensitet en av de viktigaste 

enskilda parametrarna inom smärtbedömning (ibid). 
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Smärtbedömningsinstrument 

Flera enkla och validerade smärtbedömningsinstrument som Visuell Analog Skala [VAS] och 

Numerisk Skattningsskala [NRS] finns idag men är riktade till kommunikativa patienter som 

själva kan skatta sin smärta (Wikström, Eriksson, Årestedt, Fridlund & Brorström, 2013; 

Werner, 2010). NRS – skalan är en skala med 0-10 poäng, där noll motsvarar ingen smärta 

och tio motsvarar värsta tänkbara smärta. Vid användning av skalan uppger patienten den 

poäng som motsvarar smärtupplevelsen (Williamson & Hoggart, 2005). 

Critical – Care Pain Observation Tool (CPOT) 

CPOT- skalan är ett beteendebaserat smärtskattningsinstrument som utvecklats och validerats 
för att användas på vuxna icke kommunikativa intensivvårdspatienter (Gélinas, Fillon, 

Puntillo, Viens & Fortier, 2006; Gélinas 2010; Gélinas et al., 2011). CPOT- skalan har 

validerats av Gélinas et al., (2006) och på svenska av Nürnberg - Damström et al., (2011). 
CPOT-skalan består av fyra delar som intensivvårdssjuksköterskan utgår ifrån vid 
smärtbedömningen, ansiktsuttryck, kroppsrörelser, muskeltonus och följsamhet med ventilator 
hos intuberade patienter eller ljud verbala/icke verbala ljud hos icke intuberade patienter. 
Utifrån de olika delarna sätts poäng från noll till två, där noll innebär ingen smärta och två 
innebär mycket smärta. Den sammanlagda maxpoängen från alla fyra delar är åtta (ibid). 
Genom en bedömning utifrån CPOT - skalan genereras en numerisk nivå som skall motsvara 
patientens grad av smärta (Gélinas et al., 2011). 
 

Varje individs beskrivning av smärtans karaktär, intensitet och hur smärtan upplevs är 

odiskutabel och bör accepteras som smärta av andra så fort personen beskriver sin upplevelse 

(Rivano, 2010). Det uppstår dock ett problem när individen inte kan uttrycka sin 

smärtupplevelse. Det bör tas i beaktan att ett beteendebaserat smärtbedömningsinstrument 

som CPOT – skalan inte mäter smärta så som det definieras av IASP; patientens subjektiva 

känslomässiga upplevelse (Nürnberg - Damström et al., 2011). 

Smärta hos intensivvårdspatienten 

De flesta intensivvårdspatienter lider av nociceptiv smärta efter trauma, hjärtinfarkt, sepsis 

eller efter stora kirurgiska ingrepp (Gulbrandsen, 2009). Intensivvårdspatienten är ofta 

medvetslös eller djupt sederad och kan inte verbalt kommunicera sin smärta. Traditionella 

fysiologiska indikationer på smärta som takykardi eller takypné kan påverkas av tillstånd som 
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sepsis och läkemedelsterapi vilket gör smärtindikationerna ospecifika hos 

intensivvårdspatienter (Berggren, 2012). 

 

Intensivvården i sig kan medföra både obehag och smärtor och vanligt förekommande och 

upprepande medicinska och omvårdnadsprocedurer som sugning ur tuben, lägesändring, 

omläggningar och dränbortagning är potentiellt smärtsamma (Young, Siffleet, Nikoletti & 

Shaw, 2006; Berggren, 2012). Sugning från tuben, oro för familjen och smärta var de 

procedurer som personer som vårdats på intensivvårdsavdelning kom ihåg som mest 

stressande (Granja et al., 2005). Intervjuer med personer som vårdats på en 

intensivvårdsavdelning framkom det att 71 % av patienterna kom ihåg att de hade haft ont och 

63 % upplevde smärtan som måttlig eller svår i intensitet (Puntillo, 2003). Patienterna beskrev 

att de upplevde smärta från procedurer som sugning ur tuben, thoraxdrän eller från 

läkemedelsinfusioner med exempelvis kalium (ibid). Det visade sig att alla beskrev vändning 

som den mest smärtsamma omvårdnadsproceduren (Puntillo, Morris, Thompson, Stanik - 

Hutt, White & Wild, 2004). 

 

Patienter som upplevde flera stressfaktorer under sin vistelse på intensivvårdsavdelningen fick 

en sämre hälsa och en ökad smärtupplevelse, och smärta var en faktor som 64 % av 

patienterna upplevde som mycket stressande (Granja et al., 2005). 

 

I ytterligare en studie där patienter intervjuades efter att vårdats på intensivvårdsavdelning 

framkom det att 74 % av patienterna som ventilatorbehandlats kom ihåg att de upplevde sig 

hindrade att röra sig på grund av tuben i halsen och av alla slangarna (Samuelson, Lundberg 

och Fridlund, 2007). Forskning visar att patienter som behandlats i ventilator och som tidigt 

under intensivvårdsvistelsen fick en smärtbedömning gjord erhöll en mer adekvat 

smärtlindring inför smärtsamma rutinprocedurer och behövde lägre doser sedering än de 

patienter som inte fått en smärtbedömning utförd (Payen, Bosson, Chanques, Mantz & 

Labarere, 2009). 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka intensivvårdssjuksköterskans bedömning av smärta och 

jämföra med CPOT- skalans tecken på smärta hos intensivvårdspatienter. 
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Metod  

Studien har genomförts som en kvantitativ observationsstudie med deduktiv ansats. 

Kvantitativa undersökningar används när man skall mäta förekomst av ett fenomen (Polit & 

Beck, 2012). Vid observationer och mätningar användes ett kategoriserat 

observationsprotokoll för att mäta data. Studien har genomförts med strukturerade 

observationer vilket innebär att observationsprotokollets utformning tydligt visar vad som 

observerats. En kvantitativ observationsstudie med deduktiv ansats kan utifrån vetenskaplig 

sammanhang utgå från positivistiskt paradigm där objektivitet eftersträvas men inte alltid kan 

erhållas då observatörerna delvis påverkar det som observeras (ibid). 

Urval  

Studien genomfördes på en allmän intensivvårdsavdelning i södra Sverige. Både patienter och 

intensivvårdssjuksköterskor ingick i studien. Patienterna valdes i första hand och 

inklusionskriterier var över 18 år och som vårdades på intensivvårdsavdelningen. 

Exlusionskriterierna för patienter var under 18 år samt patienter som befann sig i livets 

slutskede. Driftansvariga sjuksköterskan informerades om inklusions och exklusionskriterier. 

Alla patienter som vistades på den aktuella avdelningen under tiden som datainsamlingen 

pågick inkluderades då samtliga uppfyllde inklusionskriterierna. I studien ingick totalt 13 

(n=13) patienter. 

 

Totalt ingick 16 intensivvårdssjuksköterskor i studien. Urvalet av intensivvårdssjuksköterskor 

som deltog i studien var bekvämlighetsurval genom att välja de som arbetade vid 

mätningstillfällena då datainsamlingen pågick. Antalet verksamma år som 

intensivvårdssjuksköterska efterfrågades eftersom författarna önskade få 

intensivvårdssjuksköterskor som hade varit verksamma under några år och inte helt 

nyexaminerade. Om alla intensivvårdssjuksköterskor varit nyexaminerade hade det kunnat 

påverka resultatet. Alla intensivvårdssjuksköterskor som ingick i studien hade dock arbetat 

minst tre år. 

Instrument 

Författarna använde sig av den svenska validerade versionen av CPOT-skalan (Bilaga 1) för 

att upptäcka tecken på smärta hos patienterna som observerades. Smärtan bedömdes utifrån 
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fyra olika beteendeområden; ansiktsuttryck, kroppsrörelse, muskeltonus samt följsamhet med 

ventilatorn för intuberade patienter eller vokala ljud från icke intuberade patienter. De fyra 

områdena bedömdes vardera från noll till två poäng. Den sammanlagda maxpoängen kan 

totalt bli åtta (Gélinas et al., 2011). 

 

Ett eget observationsprotokoll (Bilaga 2) utarbetades där kolumner för CPOT-bedömning i 

vila och vid vändning lades till samt kolumner för att tillfråga intensivvårdssjuksköterskan att 

ange NRS - poäng hos patienten. Utrymme lämnades för att skriva övriga kommentarer om 

vilka tecken på smärta från CPOT-skalan som patienten hade fått utslag ifrån. På 

observationsprotokollet dokumenterades även klockslaget för de olika bedömningarna, datum 

och modul. 

 

Författarna hade med en kolumn för att tillfråga intensivvårdssjuksköterskan om patienten var 

djupt sederad; ja eller nej. Ett extra kommentarsfält för att ange ett värde enligt 

sederingsskalan Richmond agitation seditation scale [RASS] lades till om 

intensivvårdssjuksköterskan gjorde en bedömning efter skalan. Dock var det få 

intensivvårdssjuksköterskor som angav ett värde enligt RASS - skalan. 

 

För att observationsprotokollet skulle kunna utvärderas genomfördes pilotstudie under första 

dagen. Författarna upptäckte efter pilotstudie att observationsprotokollet saknade kolumner 

som visade sig vara användbara för studien. Observationsprotokollet reviderades därefter 

genom att författarna la till rutor för koder och att samtyckesblankett och patientinformation 

hade lämnats. 

Datainsamling 

Observationerna genomfördes under totalt sju dagar. Då fem arbetsdagar hade gått hade 

författarna inte fått ihop tillräckligt med deltagare varvid ytterligare två dagar för 

observationer genomfördes efter överenskommelse med avdelningschefen.  Data om 

patienterna samlades in via intensivvårdssjuksköterskan avseende kön, ålder och 

sederingsnivå. Sederingsnivån efterfrågades då det är en central faktor hos 

intensivvårdspatienter då sederingspraxis varierar (Barr et al., 2013). 
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Observationstillfällena fördelades under förmiddagar och eftermiddagar. De båda 

smärtbedömningarna i vila och vid vändning gjordes under samma dag med en genomsnittstid 

på 85 minuter mellan de olika bedömningarna. På fem patienter gjordes fler än en 

smärtbedömning. Dock gjordes max tre bedömningar per patient och det gick minst ett dygn 

mellan de upprepade bedömningarna. Av etiska skäl valdes att inte observera samma patient 

mer än tre gånger. 

 

Författarna observerade patienterna enligt CPOT- skalans tecken på smärta. Exempelvis 

tittade observatörerna på patientens ansikte efter grimaser, långsamma kroppsrörelser, passivt 

muskeltonus, samt om larm utlöstes från ventilatorn eller verbala jämrade ljud från patienten. 

 

Varje observationstillfälle varade ungefär två minuter och patienten observerades av båda 

författarna som var placerade i rummet på ca 2-4 meters avstånd från patienten för att kunna 

få en god överblick att upptäcka tecken på smärta hos patienten. Därefter avlägsnade 

författarna sig. Frågorna till intensivvårdssjuksköterskan försökte att ställas i samband med 

varje observationstillfälle men ibland på grund av hög arbetsbelastning hos 

intensivvårdssjuksköterskan fick författarna ibland återkomma någon timme senare. 

 

De olika mätningstillfällena vid vila och vid vändning gjordes efter vårdpersonalen arbete och 

patientens behov. Exempelvis vid en tidpunkt när författarna kom in på patientmodulen och 

patienten vid samma tidpunkt skulle vändas genomfördes således observationen vid en 

vändning först. Därefter väntade författarna på att patienten skulle vara fri från fysiskt stimuli 

under minst fem minuter innan observationen vid vila kunde genomföras. Oftast gick det 

någon timme mellan de olika observationerna vid vila och vändning för att författarna inte 

skulle störa patienten eller vårdpersonalens arbete. 

 

Stundtals var det svårt att komma till och göra observationerna vid vändning på grund av stort 

omvårdnadsbehov av patienten. Det hände även att vårdpersonalen glömde meddela 

författarna innan vändning av patienten. Författarna frågade då vårdpersonalen vilken tid 

nästa vändning skulle utföras och vid något tillfälle gjordes även överenskommelse med 

vårdpersonalen att ringa till författarna innan det var dags att vända. 

En mätning innefattade observation och bedömning enligt CPOT-skalan vid både vila och vid 

vändning. Efter varje observation tillfrågades intensivvårdssjuksköterskan om hen trodde att 

patienten hade ont i vila eller vid vändning; ja eller nej. Om intensivvårdssjuksköterskan 
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trodde att patienten hade smärta vid något av tillfällena tillfrågades att skatta patientens 

smärta enligt NRS-skalan. Således genomfördes fyra bedömningar, två med CPOT-skalan och 

två med NRS-skalan vid varje mätningstillfälle. 

 

Intensivvårdssjuksköterskan tillfrågades göra en subjektiv bedömning om patienten var djupt 

sederad i samband med mätningarna; ja eller nej. 

 

Vila definierades som att patienten hade varit fri från fysiskt stimuli under minst fem minuter. 

En vändning definierades att patienten lägesändrades i sängen och förflyttades från rygg till 

sida eller från sida till rygg. Anledningen till att författarna valde att använda sig av en 

vändning var att det är en standardiserad nociceptiv omvårdnadsåtgärd hos 

intensivvårdspatienter och tas upp i den svenska validerade versionen av CPOT– skalan av 

Nürnberg - Damström et al., (2011). 

 

Vid samtliga observationer var observatörerna klädda i personalkläder för att smälta in i 

omgivningen samt av hygieniska skäl. Observationerna gick till genom att båda författarna 

observerade patienten vid samma tidpunkt men var och en för sig. Efter observationen 

genomförts gick författarna ut från patientsalen för att jämföra resultaten. Samstämmigheten 

var vid varje tillfälle 100 %. 18 mätningar gjorde författarna tillsammans och resterande fyra 

mätningar bedömde författarna var för sig. 

Analys av data 

Efter sammanställning av observationsprotokollen beskrevs frekvenser med deskriptiv 

statistik i antal och procent. För att avgöra om data var normalfördelad eller inte användes 

Kolmogorov-Smirnov-test. Normalfördelade variabler presenterades i medelvärde och 

standarddivision samt icke normalfördelade variabler presenterades i median tillsammans med 

1 och 3 kvartil. 

 

Samtlig databearbetningen genomfördes med hjälp av det statistiska dataprogrammet SPSS 

[Statistical Package for Social Sciences]. Cohen’s oviktade kappa beräknades för 

överensstämmelse mellan intensivvårdssjuksköterskans smärtbedömning med NRS-skalan 

och författarnas smärtbedömning med CPOT-skalan. 
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Samstämmigheten kan beräknas med procent och med kappa koefficienter. Att redovisa i bara 

procent är inte tillräckligt eftersom det inte tar hänsyn till slumpen. I reliabilitets studier är det 

vanligt att använda kappa analyser med oviktad och viktad kappa (Jakobsson & Westergren, 

2005). Enligt Altman (1991) kan kappa statiskt översättas som proportionellt slumpkorrigerad 

överrensstämmelse. Ett problem med att använda oviktad kappa är att den inte tar hänsyn till 

graden av bristande överenstämmelse, vilket innebär att ingen skillnad görs oavsett hur många 

steg bedömningarna är ifrån varandra (Altman, 1991; Jakobsson & Westergren, 2005). Vid 

användning av viktad kappa tas det däremot hänsyn till hur stor graden av överenstämmelse 

är, och även omfattningen av den avvikande överenstämmelsen (ibid). Författarna har valt att 

använda både viktad och oviktad kappa i resultatet eftersom båda metoderna har styrka och 

svagheter. Oviktad kappa utfördes i ett statistiskt nätredskap (VassarStats website for 

Statistical Computation, 2001–2016). 

 

Konfidensintervall [CI] av kappavärden beräknades för sensitivitet med 95 % konfidensgrad. 

I den här studien användes rekommendationer från Landis och Koch (1977) för tolkning av 

kappavärden. Riktlinjerna för tolkning av kappakoefficienten är följande: 0,81 - 1,00 indikerar 

”mycket god överensstämmelse”, 0,61 – 0,80 ”god överensstämmelse”, 0,41 – 0,60 ”måttlig 

överensstämmelse”, 0,21 – 0,40 ”viss överensstämmelse” och 0,0 – 0,20 ”ingen eller mycket 

svag överensstämmelse”. 

 

För att kunna jämföra CPOT-skalan med NRS-skalan indelades de båda skalorna i fyra 

kategorier med nummer 1 till 4 (Tabell 1). I CPOT-skalan var det den totala poängen som 

räknades in för att kunna jämföras med Cox (2010) indelning av NRS-skalan. 

CPOT-skalans totalpoäng indelades där 0-1 poäng = ingen smärta, 2-3 poäng= lätt smärta, 4-6 

poäng = måttlig smärta och 7-8 poäng = svår smärta. Enligt Gélinas et al., (2006) har 

patienten inte smärta enligt CPOT-skalan om totalpoängen är < 2. Därför har författarna valt 

att benämna 0-1 poäng som ingen smärta. 

 

NRS-skalans totalpoäng indelades där 0 poäng= ingen smärta, 1-3 poäng= lätt smärta, 4-6 

poäng= måttlig smärta och 7-9 = svår smärta. I NRS-skalan togs maxpoängen 10 bort då det 

enligt Cox (2010) indelning benämns som värsta tänkbara smärta eftersom det är patientens 

subjektiva upplevelse. Patientens subjektiva upplevelse har i den här studien inte har kunnat 

bedömas. 
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Tabell 1. CPOT-skalans poäng i omvandling med NRS-skalans poäng 

 enligt Cox (2010) indelning. 

CPOT totalpoäng NRS totalpoäng Omvandlat poäng 
0-1 = ingen smärta 0 = ingen smärta 1 
2-3 = Lätt smärta 1-3 = Lätt smärta 2 
4-6 = Måttlig smärta 4-6 = Måttlig smärta 3 
7-8 = Svår smärta 7-9 = Svår smärta 4 

 

 

Forskningsetiska avvägningar 

För etisk rådgivning och bedömning skickades en ansökan till vårdvetenskapliga etiknämnden 

[VEN] vid Lunds Universitet. I enighet med VEN: s utlåtande kompletterades studien med 

godkännande från verksamhetschefen från den aktuella avdelningen. Tillstånd att genomföra 

studien inhämtades från verksamhetschefen för den aktuella avdelningen. 

 

Syftet med studien var att undersöka intensivvårdssjuksköterskans bedömning av smärta och 

jämföra med CPOT- skalans tecken på smärta hos intensivvårdspatienter. Ur etisk synvinkel 

tillfrågades dagligen driftansvarig sjuksköterska för att undvika att störa patienter och 

anhöriga vid exempelvis vård i livets slutskede. 

 

Inne på varje modul presenterade författarna sig vid namn för berörd vårdpersonal och 

tillfrågades om det gick bra att genomföra observationen. Författarna informerade både 

muntligt och skriftligt. Samtyckesblanketten från patientansvarig intensivvårdssjuksköterskan 

lämnades i samband med att observationen genomfördes. Då stor andel av alla patienter som 

observerades var sederade eller av andra anledningar inte vid medvetande kunde inte 

författarna inhämta något muntligt medgivande från de här patienterna. Författarna valde även 

att vid de bedömningstillfällen som ansvarig intensivvårdssjuksköterska ansåg att patienten 

inte var fullt adekvat eller hade slutna ögon och vilade, lämnades istället skriftlig information 

i patientens pärm eller i dagboken efter förslag från de verksamma 

intensivvårdssjuksköterskorna. Genom att informationsbladet lämnades i patientens dagbok 

säkerställdes även att patienten fick tillgång till informationen. Författarna tyckte att det var 

av största betydelse att inte störa patienten i onödan eftersom det inte fanns någon etablerad 

vårdrelation mellan författarna till studien och patienten. Då planerad lägesändring skulle 
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genomföras men oväntat omvårdnadsarbete först behövde utföras, valde författarna att vänta 

utanför salen med hänsyn till patientens integritet. Istället valdes ett annat tillfälle då 

patientens skulle vändas på för att göra en observation på. 

 

Intensivvårdssjuksköterskorna på avdelningen fick information om att författarna skulle 

observera tecken på smärta hos patienterna vid vila och vid vändning. En del personal verkade 

uppleva att det var de själva och deras agerande som observerades. Författarna förtydligade då 

att det var patienternas tecken på smärta som observerades och inte personalens 

tillvägagångssätt. 

 

Ingen personal, patient eller anhörig uttryckte önskan om att ingen observation skulle 

genomföras vid något tillfälle. Minimumuppgifter om patienterna i form av ålder och kön 

insamlades från patientansvarig intensivvårdssjuksköterska och avidentifierades omgående. 

Ingen information om patienternas diagnos, patientjournaler eller andra uppgifter användes 

eller registrerades. Patienter bedömdes inte fara illa på något sätt genom observationerna. 

Sjuksköterskans yrkesverksamma år som färdig intensivvårdssjuksköterska registrerades på 

observationsprotokollet. Författarna informerade om att enbart tecken på smärta hos 

patienterna observerades och inte vårdpersonalens förhållningssätt eller agerande. 

 

Allt insamlat material förvaras inlåst och kommer att sparas under minst ett år efter 

examination för att därefter gå till destruktion. 

Resultat 

I studien ingick totalt 13 patienter. Antalet män var 8 och medelåldern var 66, 5 (±7,8) år. 

Enligt intensivvårdssjuksköterskan var 4 av patienterna djupt sederade. Totalt 16 

intensivvårdssjuksköterskor ingick i studien. Medianvärdet för antal år som 

intensivvårdssjuksköterska var 23 (3,25 – 30,5). 
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Tabell 2 Bakgrundsfakta om patienterna i studien (n=13) 

Patienter  
Kvinnor  5 (39 %) 
Män  8 (61 %) 
Medelålder (SD) 
Djupt sederade enligt 
intensivvårdssjuksköterskan  

66,5 år (±7,8) 
 4 (31 %) 

 

 

Översikt i smärtbedömningarna 

Totalt gjordes 22 mätningar om max tre upprepade mätningar per patient. På fem patienter 

gjordes mer än en mätning. 

 

I Tabell 3.1 presenteras en översikt av samtliga 22 mättillfällen i vila gjorda av observatörerna 

med hjälp av CPOT-skalan och intensivvårdssjuksköterskorna bedömning av 

smärtintensiteten enligt NRS-skalan. Observera att vid vila var den högsta poängen max två 

enligt CPOT-skalan och enligt NRS- skala var den högsta poängen max sex. 

 
 

Tabell 3.1 Översikt över samtliga mättillfällen med CPOT- skalan och NRS – skalan vid vila. 

Mätningstillfälle CPOT poäng 0-8 i vila NRS poäng 0-10 i vila 
1 1 0 
2 2 0 
3 0 0 
4 1 0 
5 0 0 
6 0 0 
7 0 0 
8 0 0 
9 0 0 
10 0 0 
11 0 0 
12 0 0 
13 0 3 
14 0 0 
15 0 0 
16 0 0 
17 2 6 
18 1 0 
19 0 0 
20 0 0 
21 0 0 
22 0 0 
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I Tabell 3.2 presenteras en översikt av samtliga 22 mättillfällen vid vändning gjorda av 

observatörerna med hjälp av CPOT-skalan och intensivvårdssjuksköterskornas bedömning av 

smärtintensiteten enligt NRS – skalan. Observera att vid vändning var den högsta poängen 

max fyra enligt CPOT-skalan och enligt NRS- skala var den högsta poängen max åtta. 

 

 
Tabell 3.2 Översikt samtliga mättillfällen med CPOT- skalan och NRS – skalan vid vändning. 

Mätningstillfälle CPOT poäng 0-8 vid vändning NRS poäng 0-10 vid vändning 
1 1 0 
2 0 0 
3 4 0 
4 1 4 
5 2 3 
6 1 0 
7 1 3 
8 0 0 
9 2 0 
10 3 8 
11 1 0 
12 2 0 
13 0 6 
14 0 0 
15 2 0 
16 2 2 
17 2 6 
18 2 0 
19 0 0 
20 2 4 
21 0 0 
22 2 2 

 

Vid 1 av 22 mättillfällen i vila var observatörerna och intensivvårdssjuksköterskan 

samstämmiga att patienten hade smärta. Vid 6 av 22 mättillfällen vid vändning var 

observatörerna och intensivvårdssjuksköterskan samstämmiga att patienten hade smärta. 

Jämförelse efter omvandling av CPOT – skalan och NRS - skalan 

Efter jämförelse av CPOT-skalan och NRS-skalan indelades den totala poängen vid varje 

mätningstillfälle enligt en omvandlingspoäng 1-4 för att få ett standardiserat och en numerisk 

värdering (Tabell 1).  I Tabell 4.1 presenteras omvandling av totalpoängen av både CPOT-

skalan och NRS-skalan vid samtliga mätningar (n=22) i vila. Den estimerade graden av 

smärta hos patienterna kan bedömas mellan författarna och intensivvårdssjuksköterskorna. 
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Tabell 4.1 Omvandling av CPOT-skalan och NRS-skalan hos patienterna vid vila 

Omvandling av 
poäng 

Observatörernas 
bedömning (CPOT) 

Intensivvårdssjuksköterskans 
bedömning (NRS) 

1 = ingen smärta 20 20 
2 = Lätt smärta   2 1 
3= Måttlig smärta   0 1 
4 = Svår smärta   0 0 
Total 22 22 

 

 

Vid jämförelse i korstabell med statistiskt kappavärde av författarnas smärtbedömningar i vila 

med CPOT-skalan och intensivvårdssjuksköterskornas smärtbedömningar med NRS-skalan 

uppvisades en kappakoefficient som låg inom intervallet för ingen eller mycket svag 

överensstämmelse (κ= 0,195). Jämförelse med viktad kappakoefficient uppvisades ett värde 

som låg inom intervallet för måttlig överensstämmelse (κw= 0,5352) (95 % CI; 0,1154–

0,955). 

 

I Tabell 4.2 presenteras omvandling av totalpoängen av både CPOT-skalan och NRS-skalan 

vid samtliga mätningar (n=22) vid vändning. Den estimerade graden av smärta hos 

patienterna kan jämföras mellan författarna och intensivvårdssjuksköterskorna. 

 

 
Tabell 4.2 Omvandling av CPOT-skalan och NRS-skalan hos patienterna vid vändning 

Omvandling av 
poäng 

Observatörernas 
bedömning (CPOT) 

Intensivvårdssjuksköterskans 
bedömning (NRS) 

1 = ingen smärta 11 13 
2 = Lätt smärta 10 4 
3 = Måttlig smärta 1 4 
4 = Svår smärta 0 1 
Total 22 22 

 

 

Vid jämförelse i korstabell med statistiskt kappavärde av författarnas smärtbedömningar vid 

vändning med CPOT-skalan och intensivvårdssjuksköterskornas smärtbedömningar med 

NRS-skalan uppvisades en kappakoefficient som låg inom intervallet för ingen eller mycket 

svag överensstämmelse (κ= 0,188). Med viktad kappakoefficient uppvisades ett värde som 

låg inom intervallet för ingen eller mycket svag överenskommelse (κw= 0,1488) (CI kunde 

inte utmätas). 
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Tecken enligt CPOT- skalan som påvisas flest gånger hos patienterna 

Totalpoängen av CPOT-skalan vid samtliga mätningar räknades ihop och resulterade i 

sammanlagt 37 poäng. De tecken enligt CPOT-skalan som gav flest utslag och poäng vid 

både vila och vid vändning var ansiktsuttryck (54 %) och följsamhet med ventilatorn (27 %) 

som presenteras i Tabell 5.1. I Tabell 5.2 och Tabell 5.3 presenteras tecknen separat i vila och 

vid vändning. 

 

 

 
Tabell 5.1 Den sammanlagda totalpoängen av  

CPOT-skalan vid vila och vid vändning. 

Tecken Procent % 
Ansiktsuttryck  54 (21p) 
Kroppsrörelser 16 (6p) 
Muskeltonus 0 (0p) 
Följsamhet med ventilator  27 (9p) 
Ljud verbala eller icke verbala 3 (1p) 
Totalt 100 (37p) 

 

 

Tabell 5.2 Den sammanlagda totalpoängen av 

CPOT-skalan vid vila 

Tecken Procent % 
Ansiktsuttryck  86 (6p) 
Kroppsrörelser 14 (1p) 
Muskeltonus 0 (0p) 
Följsamhet med ventilator  0 (0p)  
Ljud verbala eller icke verbala 0 (0p) 
Totalt 100 (7p) 

 

 

Tabell 5.3 Den sammanlagda totalpoängen av 

CPOT-skalan vid vändning. 

Tecken Procent % 
Ansiktsuttryck  50 (15p) 
Kroppsrörelser 17 (5p) 
Muskeltonus  0 (0p) 
Följsamhet med ventilator  30 (9p) 
Ljud verbala eller icke verbala 3 (1p) 
Totalt 100 (30p) 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att undersöka intensivvårdssjuksköterskans bedömning av smärta och 

jämföra med CPOT-skalans tecken på smärta hos intensivvårdspatienter. Utifrån studiens 

syfte valdes en kvantitativ metod med en strukturerad observationsstudie som 

datainsamlingsmetod. En annan metod ansågs inte kunna genomföras då fördelarna med 

observationsstudie övervägde och ansågs kunna svara på studiens syfte inom angiven tidsram. 

 

Strukturerade observationer förutsätter att forskaren har ett väl preciserat problem och innebär 

att ett schema i förväg måste utarbetas för att täcka in de undersökningsvariabler som ska 

observeras (Olsson & Sörensen, 2011). Det var nödvändigt att författarna själva utforma ett 

observationsprotokoll då CPOT-skalan inte lämnar något utrymme för egna anteckningar eller 

noterade poäng. Observationsprotokollet var ett stöd till CPOT – skalan men är inte validerat. 

Alla observationer har bedömts med CPOT-skalan och författarna har varit systematiska och 

enligt instruktion använt smärtbedömningsinstrumentet som det avses. 

 

Observationerna samlades in under sammanlagt sju dagar. Målet var fem dagar vilket skulle 

resultera i ungefär 40 timmar. Anledningen till att det blev sju dagar berodde på att det inte 

fanns tillräckligt med patienter på den valda intensivvårdsavdelningen. Det ingick 16 

intensivvårdssjuksköterskor i studien och det blev stor spridning bland 

intensivvårdssjuksköterskorna gällande yrkeserfarenhet. Författarna hade som mål att minst 

20 patienter skulle observeras men i studien ingick bara 13 patienter. Det hade varit önskvärt 

att genomföra observationerna under en längre tidsperiod för att få in större datamaterial. 

Författarna har i efterhand tänkt på att om observationer hade genomförts på ytterligare en 

intensivvårdsavdelning hade datamaterialet kunnat bli större. Att fler observationer skulle 

genomförts hade varit önskvärt då det hade funnits större möjlighet att få med CPOT–skalans 

hela potential. 

 

Då författarna inte har medverkat fysiskt vid vändningarna bör det tas i beaktande att 

eventuella muskelspänningar eller motstånd vid vändning hos patienterna kan ha missats då 

det kan vara svårt att observera enbart visuellt. Det bör beaktas att det kan ha påverkat 
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resultatet. Vid två observationstillfällen skulle patienten vändas till bukläge. Då genomfördes 

mätningen enligt definitionen för vändning från rygg till sida. 

 

Då arbetsbelastningen för intensivvårdssjuksköterskan ibland var hög kunde författarna inte i 

direkt samband få intensivvårdssjuksköterskans tid för hens bedömning av eventuell smärta 

hos patienten. Författarna fick då återkomma en stund senare för att få svar. Det här kan ha 

påverkat intensivvårdssjuksköterskans bedömning av patientens eventuella smärta då 

tidsaspekten spelar roll. Således kan studiens resultat påverkats av den här faktorn. 

 

Ett problem vid observationsstudier kan vara att observatörerna inte ser allt då all mänsklig 

varseblivning är selektiv (Olsson & Sörensen, 2011). Då valet av placering i patientsalen 

varierade utifrån de olika mätningssituationerna, exempelvis då det var mycket personal runt 

patienten, har det stundtals försvårat observationerna av tecken på smärta hos patienterna. 

 

En styrka med studien är att författarna haft få tecken av smärta att observera, och använt sig 

av ett strukturerat och validerat instrument. Det har också varit en styrka att observationerna 

till stor del har genomförts tillsammans av båda författarna. 

 

Intensivvårdssjuksköterskorna tillfrågades om patienten som observerades var djupt sederad 

eller inte. Anledningen till notifikation om patienten var djupt sederad eller inte togs med för 

beaktning då djupt sederade patienter > RASS – 4 har nedsatt muskeltonus och då kan CPOT 

– skalan vara ett olämpligt instrument för att bedöma smärta hos de här patienterna 

(Tousignant - Laflamme, Bourgault, Gélinas, & Marchand, 2010). Det var 31 % av 

patienterna som ansågs av intensivvårdssjuksköterskan vara djupt sederad. Författarna har i 

efterhand tänkt på om de här patienterna skulle ha exkluderats från studien då de kan 

diskuteras om de här patienterna var lämpliga att bedömas enligt CPOT – skalan. Författarna 

valde dock att inkludera de här patienterna i studien då antalet observationer varit få. 

Gélinas och Arbour (2009) definierar vila som fri från fysisk stimuli under 20 minuter. Dock 

valde författarna i den här studien att definierades vila som fri från fysisk stimuli under minst 

fem minuter. Det var för att ur ett etiskt perspektiv inte störa patienterna eller personalen mer 

än nödvändigt samt ur bekvämlighetssynpunkt. 

 

All data har fått kodas om för att kunna utföra statistiska analyser i SPSS. Materialet har 

kodats om i Microsoft Excel av författarna och har med hjälp av handledaren förts in i SPSS. 
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Att datamaterialet bearbetats och kodats om ökar risken för att fel uppstått eller att data har 

ändrats oavsiktligt. För att minska risken har författarna kontrollerat originaldata och 

observationsprotokollen flertalet gånger och tagit hjälp av frekvenstabeller. 

 

De låga kappakoefficienterna kan förklaras genom att utfallen mellan författarnas 

bedömningar och intensivvårdssjuksköterskans bedömningar skiljer sig åt. Efter omvandling 

av de båda smärtbedömningsinstrumenten blev det fyra kategorier för att få med skalornas 

fulla potential. Då det fanns så många utfall vid analysen i SPSS kan det tolkas som en 

obalans i kappa koefficienterna då den här analysen fungerar bäst vid två möjliga utfall 

(Altman, 1991; Jakobsson & Westergren, 2005). En annan möjlig förklaring till de låga 

överensstämmande kappakoefficienterna kan vara att antalet mätningstillfällen varit få. 

 

Att författarna inte är färdigutbildade intensivvårdssjuksköterskor får tas i beaktande då 

CPOT-skalan är avsedd för intensivvårdspatienter och därmed främst tänkt att användas av 

specialistutbildade sjuksköterskor. Dock har författarna i sitt yrke som allmänsjuksköterskor 

flerårig erfarenhet av smärtbedömningar och smärtbehandling och därmed en viss 

förförståelse. 

 

Att CPOT – skalan tidigare har försökts implementeras på den valda 

intensivvårdsavdelningen där observationerna skedde kan ha påverkat resultatet. En del 

intensivvårdssjuksköterskor kan haft kännedom om instrumentet och förmodligen vetat vilka 

tecken som författarna uppmärksammat. Dock var det observatörerna som utgick ifrån CPOT 

– skalan och resultatet bör i det här avseendet inte ha påverkats. 

 

Författarna tror att studiens interna validitet stärks genom att studien genomförts på 

strukturerat och systematiskt sätt. Dock anser författarna att den interna och externa 

validiteten hade stärkts ytterligare om observationerna hade genomförts under en längre 

tidsperiod och antalet observationer varit fler. Då antalet observationer varit få får studiens 

resultat beaktas med försiktighet då resultatet kunde blivit annorlunda med större 

datainsamling. Författarna anser därmed att studiens resultat endast kan generaliseras till den 

aktuella intensivvårdsavdelningen eller möjligen till andra allmänna intensivvårdsavdelningar 

i Skåne. 
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Resultatdiskussion 

Studiens resultat visade att det var måttlig överrensstämmelse vid vila och ingen eller mycket 

svag överrensstämmelse vid vändning mellan författarnas bedömning med CPOT-skalan och 

intensivvårdssjuksköterskornas bedömning med NRS-skalan. 

 

Det framkom efter jämförelse och omvandling av CPOT-skalan och NRS-skalan, att i vila 

hade ingen patient enligt observatörerna tecken mer är än ”lätt smärta” (se Tabell 4.1). Vid 

samma jämförelse hade dock någon patient tecken på ”måttlig smärta” enligt 

intensivvårdssjuksköterskan. Ingen patient hade ”svår smärta” enligt observatörer och 

intensivvårdssjuksköterskorna. I samma jämförelse vid vändning (se Tabell 4.2) hade 

observatörerna en högre andel patienter med tecken på ”lätt smärta” än 

intensivvårdssjuksköterskorna. Enligt intensivvårdssjuksköterskorna hade fler patienter 

tecken på ”måttlig smärta” eller ”svår smärta”. 

 

Resultatet kan ställas i relation till intensivvårdssjuksköterskans kunskap om att vändning är 

en smärtsam procedur för patienten. En annan orsak till att intensivvårdssjuksköterskorna har 

en högre andel patienter med tecken på ”måttlig smärta” kan möjligtvis bero på att 

intensivvårdssjuksköterskan har medverkat vid vändning och kan ha känt patientens 

muskeltonus vilket kan vara ett tecken på smärta. I en studie där patienter har videofilmats 

under nociceptiva procedurer för att undersöka tecken på smärta enligt CPOT-skalan, har det 

poängterats vara svårt att endast visuellt se muskelspänningar (Tousignant – Laflamme et al., 

2010). Det kan leda till att tecken på smärta undervärderas (ibid).  

 

I en studie framkom en tydlig ökning av smärtskattningspoäng i samband med nociceptiva 

procedurer (Aissaoui, Zeggwagh, Zekraoui, Abidi & Abouqal, 2005). I en annan liknande 

studie gjort på intensivvårdspatienter som genomgått hjärtkirurgi var det 50 % av patienterna 

som hade smärta i vila (Gélinas, Harel, Fillion, Puntillo & Johnston, 2009). Vid nociceptiv 

procedur som vid vändning var det 80 % av patienterna som hade smärta (ibid). 

 

Författarna anser att smärta är svårt att detektera på intensivvårdspatienter och att endast 

använda sig av CPOT – skalan vid bedömning av smärta kan vara otillräckligt. Dock kan 

CPOT – skalan användas som stöd vid smärtbedömningar hos intensivvårdspatienter då den 

är ett lättöverskådligt och användarvänligt instrument.  
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Resultatet av den här studien påvisar att tecknet ansiktsuttryck är mer frekvent förekommande 

både vila och vid vändning och har en högre total poäng jämfört med andra tecken på smärta 

enligt CPOT-skalan. Författarna har tankar om vad CPOT – skalan ibland ger utslag på och 

om det tvunget behöver vara tecken till smärta. I en studie av Gélinas (2010) framkom kritik 

att CPOT – skalan är okänslig bland annat när det kommer till kroppsrörelser om det är 

smärta eller något annat som mäts. Författarna anser det är viktigt att ta i beaktande att ett 

grimaserat ansiktsuttryck även kan vara ett tecken som exempelvis oro eller andra obehag. 

Det har visat sig att patienter som ventilator behandlats kommer ihåg att de kände sig 

hindrade att röra sig på grund av tuben i halsen (Samuelson et al., 2007). 

 

Dock har det visat sig i andra studier att det just är ansiktsuttryck det mest förekommande och 

mest signifikanta tecknet på smärta hos patienterna vid nociceptiva procedurer (Vázquez, 

Pardavila, Lucia, Aguado, Margall & Asiain, 2011). Vidare visade studiens resultat att 

följsamhet med ventilatorn var det tecken efter ansiktsuttryck som flest patienter visade 

tecken på smärta enligt CPOT-skalan. Liknande resultat rapporteras i andra studier där även 

kroppsrörelser tas upp som ett frekvent tecken på smärta (Puntillo et al., 2004). 

 

Med utgångspunkt från Kolcabas (2003) ”Comfort theory” ska individen få stöd utifrån sina 

fysiska, psykospirituella, miljömässiga och sociokulturella behov vid all omvårdnad. 

Sjuksköterskan ska möta patientens mentala och fysiska behov för att patienten ska uppleva 

välbefinnande. Författarna har endast utgått från CPOT-skalans tecken på smärta. Då det inte 

har undersökts vidare angående patienternas diagnos, fysiska eller psykiska välbefinnande, 

vitalparametrar eller pågående läkemedelsinfusioner har intensivvårdssjuksköterskorna haft 

ett annat helhetsperspektiv för patienten. Då smärta kan beskrivas från flera olika dimensioner 

som påverkar varandra är smärtupplevelsen unik för varje patient (Haegerstam, 2008). Med 

det här i åtanke har intensivvårdssjuksköterskans smärtbedömning ett annat helhetsperspektiv, 

jämfört med författarnas bedömningar. 

 

Då medianen för intensivvårdssjuksköterskornas yrkesverksamma år i studien var 23 är 

erfarenheten hög. Benner (1993) menar att sjuksköterskors erfarenhet spelar roll hur 

situationer uppfattas. Genom att använda erfarenhet tillsammans med ett standardiserat 

smärtbedömningsinstrument kan det hjälpa patienten att få ett specifikt behov tillgodosett, 

inom intensivvården kan det här exempelvis vara att få rätt smärtlindring. 
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Smärtbedömning av intensivvårdsvårdpatienter som inte kan kommunicera är en komplex och 

svårt uppgift som kräver erfarenhet. Det talar ytterligare för att ett gemensamt 

bedömningsinstrument behövs då sådan erfarenhet tar tid att samla på sig. Då författarna 

kommer vara nyfärdiga intensivvårdssjuksköterskor ute i verksamheten tillsammans med 

många andra, underlättar det att ha ett standardiserat bedömningsinstrument som stöd. Det 

rekommenderas även att intensivvårdssjuksköterskorna använder ett standardiserat 

smärtbedömningsinstrument (Gélinas et al., 2011; Wøien & Bjørk, 2012). Används ett och 

samma bedömningsinstrument skulle alla patienter bedömas på samma sätt av olika 

intensivvårdssjuksköterskor och intensivvårdssjuksköterskorna skulle få ett gemensamt språk 

och sätt att dokumentera smärta på. Således kan ett bedömningsinstrument som CPOT – 

skalan ses som ett komplement till intensivvårdssjuksköterskans erfarenhet och kliniska blick 

vid smärtbedömningar. 

 

Akut smärta måste bedömas och behandlas då underbehandlad smärta kan det leda till kronisk 

smärta (Werner, 2010). Alla bedömningar inom intensivvården bör utgå från ett etiskt 

perspektiv och prioriteras och bedömas utifrån tillstånd, behov och mål (Svensk förening för 

anestesi och intensivvård, 2015). Kronisk smärta är ett stort lidande för de drabbade 

personerna men leder även till stora ekonomiska belastningar ur ett samhällsperspektiv 

(Gustavsson et al., 2013). 

 

Författarna anser att det är av yttersta vikt att ingen patient som vistas inom slutenvården ska 

behöva lida av underbehandlad smärta. Att få adekvat smärtbehandling borde vara en 

mänsklig rättighet (Carr, 2004). Smärtbehandling är internationellt lagstiftat och det är en 

skyldighet att ge varje patient adekvat smärtbehandling (Lohman, 2010). Utebliven 

smärtbehandling kan leda till brott mot skyldigheten att skydda patienter mot en omänsklig 

och förnedrande behandling (ibid). 

 

Underbehandlad smärta har också effekter på den psykiska hälsan då smärtupplevelsen kan 

förfölja patienten flera år. I en studie där personer intervjuades ett år och fem år efter att 

vårdats på intensivvårdsavdelningen framkom det att efter ett år var det 37 % av personerna 

som mindes att de hade haft smärta, och efter fem år var det 46 % som hade minnen av 

smärtan (Zetterlund, Plos, Bergbom & Ringdal, 2012). Smärta var det känslomässiga minnet 
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som personerna tyckte var mest påfrestande (ibid). Intensivvårdssjuksköterskan har ett stort 

etiskt ansvar att tolka och bedöma smärta hos patienter som inte kan kommunicera. 

 

Det bör tas i beaktan att ett beteendebaserat smärtskattningsinstrument som CPOT – skalan 

inte mäter smärta så som det definieras av IASP; patientens subjektiva känslomässiga 

upplevelse. Således är den viktigaste parametern vid all smärtbedömning inte är med i 

studiens resultat, patientens egna subjektiva upplevelse. 

Konklusion och implikationer 

Ansiktsuttryck är det tecknet på smärta enligt CPOT-skalan som var det mest framträdande 

tecknet hos intensivvårdspatienterna vid både vila och vändning. 

 

Resultat visade att det var måttlig överrensstämmelse vid vila och ingen eller mycket svag 

överrensstämmelse vid vändning mellan författarnas bedömning med CPOT-skalan och 

intensivvårdssjuksköterskornas bedömning med NRS-skalan. 

 

Det behövs ett gemensamt instrument för att bedöma smärta hos intensivvårdspatienter som 

inte kan kommunicera. Ett införande av ett smärtbedömningsinstrument kan kvalitetssäkra 

smärtbehandlingen hos intensivvårdspatienter. 

 

Det behövs en större studie med fler mätningstillfällen för att validera den här studiens 

resultat. Ytterligare studier kan inriktas på att få med patientens upplevelse. Det är viktigt att 

vara medveten om att CPOT-skalan inte tar hänsyn till patientens subjektiva upplevelse. 
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Bilaga 2 (2) 
 

Observationsprotokoll 
Kod: Datum:           Patient: 
 

 

 

 
 
 
 
 

Sjuksköterska   Antal år som IVA-sjuksköterska: 
Kod:  

 Ja Nej 
Om ja, hur ont tror du 
din patient har på en 

skala 1-10? 
Kommentarer 

Tror du att din patient 
har ont i vila?     

Tror du din patient har 
ont vid vändning?     

 
 
 Informationsblad patient: 
 Samtycke sjuksköterska: 
 
 

Kvinna  
Man  
Född  

CPOT-bedömning 0-8 poäng 

 
Övriga händelser 

Vila  
 

Vändning  
 

Tillägg: Ja Nej Eventuell 
RASS 

Är paienten djupt 
sederad? 

   


