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Sammanfattning
Bakgrund: I Sverige dör ca 90 000 människor varje år och cirka 80 procent av dessa 
människor behöver en lindrande vård, då deras behandling för sjukdomen inte ger någon 
effekt längre. Flera patienter får inte den smärtlindring de behöver på grund av att man inte 
smärtbedömmer på korrekt sätt och att kunskapen hos sjuksköterskor är bristande. 
Syfte: Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskestudenters faktiska kunskap om 
smärtbedömning inom vård i livets slutskede samt sin självskattning av denna kunskap och 
grundutbildningens bidrag till densamma.
Metod: Enkätstudie med kvantitativ ansats.
Resultat: Resultatet presenteras i underrubrikerna Sjuksköterskestudenternas kunskaper,
självskattning av sjusköterskestudenternas sin kunskap och Grundutbildningens bidrag till 
sjuksköterskestudenternas kunskap.
Slutsats: Kunskapen hos sjusköterskestudenterna från termin fyra till sex var god både 
utifrån kunskapsdelen samt respondenternas egenskattning av kunskap. Fortsatta studier 
behöves göras då tidigare forskning inom smärtbedömning i livets slutskede var bristande.

Nyckelord: palliativ vård sjuksköterskestudenter, smärta, smärtbedömning, 
smärtskattningsinstrument, vård i livets slutskede
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Inledning
I Sverige dör ca 90 000 människor varje år och cirka 80 procent av dessa människor behöver 

en lindrande vård, då deras behandling för sjukdomen inte ger någon effekt längre 

(Socialstyrelsen, 2013). Detta kan leda till att patienter i livets slutskede får åka in och ut på 

sjukhuset och inte får den smärtlindring som krävs för att hantera deras smärta. Alla patienter 

ska kunna ges samma förutsättningar till ett meningsfullt och värdigt liv i livets slutskede 

(Socialstyrelsen, 2013). Det beskrivs i en studie med syftet att beskriva sjuksköterskors 

erfarenheter av att vårda patienter i livets slutskede i situationer med hög arbetsbelastning att 

det inte alltid prioriteras att patienter ska vara utan smärta. Dock ger man mer tid till patienter 

som är ensamma även om ingen smärta förekommer (Andersson, Salickiene & Rosengren, 

2016). Chow och Chan (2015) studier visar på att sjuksköterskor världen över även är i behov 

av mer kunskap om smärta. De främsta bristerna är att sjuksköterskor inte använder 

smärtbedömningsverktyg samt att inte alla avdelningar har de instrument som krävs 

tillgängligt (Chow & Chan, 2015). En stor del av sjuksköterskestudenter som deltog i en 

studie i Spanien ansåg att grundutbildningen inte gav möjligheten till kunskap om vård av 

patienter med smärta i livets slutskede (Dalpai et al., 2017) Wilkie och Erenwa (2012) visar i 

sin studie att forskning inom smärta och smärtlindring i livets slutskede är sällsynt .

Genom att göra en studie av hur stor kunskapen är angående smärtbedömning i livets 

slutskede hos sjuksköterskestudenter på en högskola i Sverige får vi ett exempel på hur stor 

deras kunskaper är. Om det resulterar i att kunskapen är otillräcklig kan det motivera till att 

lägga mer fokus på smärtbedömning i livets slutskede i grundutbildningen. 

Bakgrund

Palliativ vård – Livets slutskede
World Health Organization (2017) beskriver palliativ vård som ett tillvägagångssätt vid vård 

av obotligt sjuka patienter. Detta tillvägagångssätt har som mål att förbättra livskvalitén hos 

patienter som ligger för döden men även för deras närstående. Palliativ vård innebär lindring

av lidandet genom att i den tidiga fasen identifiera samt bedöma patientens smärta och andra 

problem som tex fysiska, psykosociala samt andliga (World Health Organization, 2017). 
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I denna studien är inriktningen den sena palliativa vården och smärtbedömning i livets 

slutskede. Lindqvist och Rasmussen (2015) beskriver att under den sena palliativa fasen är 

den kvarstående livslängden mycket kort samt att målsättningen nu är att patienten skall leva

med så låg grad av lidande som möjligt. Under denna tiden är det viktigt att som vårdpersonal 

vara lyhörd på patientens reaktioner och önskemål (Lindqvist & Rasmussen, 2015). 

Fyra hörnstenar

Thulesius (2016) skriver med hänvisning till hospicefilosofin att för att kunna utföra den 

optimala palliativa vården utgår man efter fyra hörnstenar. Den första är att lindra svåra 

symtom som smärta, illamående samt oro. Den andra handlar om att samarbete mellan olika 

professioner har stor betydelse samt att man utgår efter den sjukes behov. Den tredje handlar 

om kontinuitet i vården där bra kommunikation har en stor betydelse. Inte enbart mellan 

personalen utan även mellan den sjuke samt närstående. Den fjärde och sista hörnstenen 

handlar om att även närstående behöver få tillräckligt med stöd. Vården ska ges i samverkan 

med deras önskemål (Thulesius, 2016). I en studie gjord av Mistry, Bainbridge, Bryant, Tan 

Toyofuku och Seow (2015) inkluderades 107 representanter från olika vårdgivare som arbetar 

med vård i livets slutskede. Syftet med studien var att ta reda på vad vårdgivarna ansåg 

betydde mest för patienter i livets slutskede. Resultaten visade att det som ansågs betyda mest 

var att uppfylla patienternas önskemål samt att tillgodose patientens fysiska behov som smärta 

och symtomlindring för att patienten ska vara bekväm (Mistry et al., 2015). De fyra 

hörnstenarna har en stor betydelse och en bra grund att utgå från och beskriver vikten av ett 

minskat lidande vid livets slutskede. En ökad kunskap hos sjuksköterskor inom hälso- och 

sjukvården gällande smärtskattning skulle bidra till minskat lidande och lika vård i livets 

slutskede. 

De 6 S:N

Ternestedt, Henoch, Österlind och Andershed (2017) menar att palliativ vård ska vara 

personcentrerad och för att kunna utföra detta finns modellen de 6 S:N som ett hjälpmedel. De 

6 S:N står för självbild, självbestämmelse, sociala relationer sammanhang, strategier och 

symtomlindring där smärtbedömning ingår. Det är viktigt att utgå från patientens egna 

beskrivning av symtomen och ju tidigare symtomen upptäcks, i detta fallet smärta, ju lättare 

är det att lindra lidandet. För att skapa en fullständig bild av patientens lidande när det gäller 

smärta är det viktigt att göra en noggrann analys. Vårdpersonal behöver veta att symtomet 

finns samt hur patienten upplever symtomet. Det är viktigt att se så många dimensioner som 
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möjligt på smärtan för att lättare lindra. Smärta kan upplevas på många olika sätt, till exempel 

som brännande vilket kan orsakas av neurogen smärta som kräver en viss typ av behandling. 

Det kan även vara en nociceptiv smärta som behandlas på ett annat sätt (Ternestedt, Henoch, 

Österlind & Andershed, 2017). Sjuksköterskor med kunskap om de 6 S:N har en stor fördel 

vid vårdandet med patienten i livets slutskede för att kunna ge en så god omvårdnad som 

möjligt.

Smärta i livets slutskede
I den sena fasen i palliativ vård är livslängden väldigt kort och förekomsten av smärta är 

mycket vanligt. Rezende Mendes, Peres Boaventura, Cunha Castro och Oliveira Mendonça 

(2014) redovisar i sin studie där syftet var att utvärdera smärta och livskvalité hos

cancerpatienter inom palliativ vård att 53,7 % upplevde smärta samt att 36,7% av de upplevde 

intensiv smärta. I en annan studie där 330 patienter observerades under sin sista levnadsvecka 

på ett sjukhem. Studien visade på att 52% procent av deltagarna upplevde smärta under sin 

sista levnadsvecka, vilket även visade sig vara det mest vanligt förekommande symtomet 

(Hendriks, Smalbrugge, Hertogh & van de Steen, 2014). Läkare och sjuksköterskor som 

arbetar med palliativ vård anser att patientens mänskliga värdighet samt livskvalitén den sista 

levnadstiden ökar vid användning av smärtstillande (Akin Korhan, Üstün & Uzelli Yilmaz, 

2018). Eftersom smärta är så vanligt i livet slutskede är det viktigt att sjuksköterskor har 

kunskap om hur de ska hantera samt bemöta dessa patienter på ett respektfullt sätt för att 

tillgodose unika behov. 

Bedömning av smärta
Enligt Socialstyrelsens riktlinjer angående smärtlindring bör all personal inom sjukvården 

regelbundet bedöma patienternas smärta med stöd av beprövade skattningsinstrument 

(Socialstyrelsen, 2013). Bergh (2015) menar att en av sjuksköterskans arbetsuppgift är att 

bedöma samt behandla smärta och för att kunna avgöra vilka åtgärder som ska vidta måste 

sjuksköterskan uppmärksamma smärta, identifiera, värdera samt dokumentera korrekt. Till 

hjälp finns det olika typer av smärtskattningsskalor, vilket hjälper både sjuksköterska samt 

patient (Bergh, 2015). De vanligaste smärtskattningsinstrumenten idag är Visuell analog 

skala (VAS) samt Abbey Pain Scale. VAS är användbart på patienter som är i medvetandet då 

patienten behöver kunna själv bedöma sin egna smärta på en skala från 0 till 10. Abbey Pain 

Scale är användbart till patienter vid kognitivt nedsatt förmåga eller har svårigheter med att 

kommunicera (Svenska Palliativregistret, 2012). Hjälpmedel till att bedöma smärta vid livets 
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slutskede som Abbey Pain Scale och VAS är två smärtskattningsskalor som kan underlätta 

bedömningen av smärta hos patient i livets slutskede och bör finnas med i utbildningen till 

kommande sjuksköterskor för att uppnå en ökad kompetens inom smärtbedömning. Vid en 

smärtanalys hos en patient i livets slutskede bör man följa de anamnestiska parametrarna i 

bedömningen som Socialstyrelsen (2016) har tagit fram tillsammans med validerade 

smärtskattningsinstrument. 

Intensitet: vila, smärtgenombrott och rörelse

Tidsperspektiven på smärta: Nytillkommen, akut, kroniskt smärtgenombrott och 

variation över dygnet.

Utlösande faktorer: Påverkbar, okänd och känd.

Lokalisation: Vart finns smärtan på kroppen?

Orsak till smärtan

Smärtmekanism: Nociceptiv eller neuropatiskt

Smärtstatussymtomer: Rodnad, svullnad, sensibilitet, palpationsömhet och 

smärtutbredning.

Psykologiska faktorer: Stress, missbruk, oro eller ångest.

Påverkan på livskvalitet: ADL och vardagliga aktiviteter.

Biverkning vid behandling: Trötthet, illamående, obstipation och kognitiv påverkan.

Behandling av smärta: Grundbehandling, behandling hjälper/hjälper inte och 

behandling vid behov.

Då smärta är vanligt förekommande hos en person i livets slutskede och en obehandlad smärta 

oftast leder till minskad livskvalité har Socialstyrelsen (2016) arbeta med att regelbundet 

prioritera smärtskattning utifrån det nationella kunskapsstödet för att kunna ge en god vård i 

livets slutskede till den behövande. För att i tid fångar upp smärta hos patienten och jobba för 

att minimera smärta hos patienten i livets slutskede krävs det ett arbete med en systematisk 

smärtskattning. Fastän detta arbete pågår så visar studier att endast 38% av patienter i livets 

slutskede har fått någon form av smärtskattning och att det skiljer sig stort mellan länen, 

landstingen och kommunerna. Socialstyrelsen (2016) menar att smärtskattning borde utföras

till ett mycket högre antal patienter för att kunna uppnå en adekvat smärtlindring i livets 

slutskede. Socialstyrelsen (2016) anser också att regionerna landstingen och kommunerna kan 

göra förbättringar i den palliativa vården vid livets slutskede genom att utbilda personalen om 

hur man smärtskattar patienter i livets slutskede (Socialstyrelsen, 2016.) Strang (2016) 

beskriver att dagens vårdpersonal alltid måste vara steget före när det gäller att lindra symtom 
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i palliativ vård, tex smärta. Genom att kontinuerligt smärtbedöma patienten kan det leda till 

förebyggande behandling innan utbrott av smärta. Då det är enklare att förebygga smärta än 

att behandla svår smärta som redan uppkommit. Genom att förebygga smärta i tid får 

patienten aldrig riktigt ont samt är klarare i huvudet och orkar mer. Detta i sin tur kan leda till 

en bättre livskvalitet den sista tiden i livet (Strang, 2016). Därför är det viktigt som 

sjuksköterska att vara uppmärksam på tidiga tecken på smärta och ha kunskap om hur man 

bedömer samt lindra patientens smärta i ett tidigt skede med stöd från validerade 

smärtskattningsinstrument. 

Nationella mål för sjuksköterskeexamen 
För att få en sjuksköterskeexamen måste man uppfylla olika nationella mål i form av kunskap 

och förståelse, färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt. Bland 

annat att visa förmåga att se människan utifrån en helhetssyn och göra åtgärder utifrån 

relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de 

mänskliga rättigheterna och även visa förmåga att självständigt och i samverkan med 

patienten och närstående identifiera vårdbehov, upprätta omvårdnadsplan samt ge vård och 

behandling (Högskoleförordning (1993:100)). Detta kan kopplas samman med palliativ vård 

då det handlar om att lindra symtom och minska lidandet utifrån varje unik individ och att alla 

har rätt till samma vård i livets slutskede, vilket en ökad kunskap hos sjuksköterskestudenter 

kan bidra med gällande ämnet smärtbedömning. Ett steg till att öka kunskapen hos

sjuksköterskor är att redan på utbildningen till sjuksköterska belysa vikten om en god kunskap 

om smärtbedömning vid livets.

En nationell studie av Socialstyrelsen (2006) visar på att undervisningen i palliativ vård och 

smärtlindring vid livets slutskede genomfördes i form av föreläsning, basgrupper, seminarium 

eller workshop och undervisningstiden varierade mellan 2 till 14 timmar på olika lärosäten i 

Sverige. Innehållet i utbildningen fokuserar mest på är döden, etik, närståendes behov, kris, 

situation och behov. Omfattningen på undervisningen varierar mellan 3 timmar till 5 veckor

obligatorisk undervisning , i genomsnitt får en svensk sjuksköterskestudent 60 timmar 

undervisning angående området palliativ vård eller vård vid livets slutskede i sin 

grundutbildning på högskolan. En sammanfattning av utbildningstiden visar att palliativ 

medicin eller palliativ vård är inget högprioriterat område när det kommer till 

sjuksköterskeutbildningen (Socialstyrelsen, 2006). I sjuksköterskans kompetensbeskrivning 

angående palliativ vård i livets slutskede beskrivs det att förhållningssättet ska präglas och 
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utgå utifrån en helhetssyn och utifrån ett etiskt synsätt gällande sjuksköterskans 

kompetensområde, vårdandet ska följas utifrån en humanistisk värdegrund, patientens 

integritet och autonomi. I sjuksköterskans kompetensområden ingår också att ansvara för 

patientens specifika och basala omvårdnadsbehov såväl psykiskt, andligt, socialt, kulturellt 

och fysiskt (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). Enligt Svensk Sjuksköterskeförening 

(2017) ingår det i sjuksköterskans grundläggande arbete att förebygga sjukdom, återställa och 

främja hälsa samt lindra lidandet. Sjuksköterskans omvårdnadsarbete ska utgå utifrån etiska 

förhållningssätt och grundas utifrån beprövad och vetenskaplig erfarenhet och 

sjuksköterskans omvårdnadsarbete styrs utifrån olika författningar, föreskrifter och lagar. 

Sjuksköterskan har också ett eget ansvar att kontinuerligt uppdatera sin yrkeskompetens 

genom att själv ta del av ny evidensbaserad forskning (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). 

Teoretisk referensram

Katie Erikssons caritativa teori - att lindra lidande

I Katie Erikssons omvårdnadsteori står lindra lidandet i centrum. Varje människa är unik som 

upplever lidande på olika sätt, därför är det viktigt att se människan i sin helhet. Vilket menas 

med att inte enbart se det sjuka i människan. Istället för att lägga fokus på lidandets vad är det 

mer viktigt att tänka på lidandets varför. Genom att ta reda på varför en individ upplever 

lidande är det lättare att relatera lidandet till sin situation. Lidandet skapar en känsla av 

hopplöshet och för att detta ska kunna botas måste individen känna hopp. Vården för att lindra 

lidandet behöver med hjälp av lekande och lärande skapa ett tillstånd av tillit och 

välbefinnande vilket leder till att patienten får en bättre livskvalitet (Eriksson, 2015). Vid 

livets slutskede finns det ett antal olika symtom som gör att patienten känner lidande. Vid 

smärta är det viktigt att som Eriksson (2015) menar att ta reda vad det är som gör att patienten 

upplever smärta. Det är enkelt att bedöma att patienten har men det svåra är att hitta

anledningen till smärtan (Eriksson, 2015). Men både inom Katie Erikssons omvårdnadsteori 

och för att symtomlindra i livets slutskede är en stor del av lindringen att just hitta lidandets 

varför.

Enligt Eriksson (2015) har utvecklingen inom vården lett till att vi skapar ett lidande för 

patienten och det är viktigt att på nytt ta en ställning och finna de grundläggande 

utgångspunkterna för att lindra lidande i vården. Att kunna upptäcka och att finna de 



11

utgångspunkter som kan eliminera eller påtagligt minska lidandet, kan vara en av de största 

utmaningar som finns inom vårdvetenskapen. Vårdpersonalen möter lidandet i tre olika 

former vilka är sjukdomslidandet, vårdlidandet och livslidandet. Sjukdomslidandet handlar 

om att sjukdom och behandling som patienten genomgår kan åstadkomma ett lidande för 

patienten genom att patienten tillfogas någon form av smärta. Smärta och då en rent kroppslig 

smärta är en av de vanligaste anledningar till lidande i relation med sjukdomen men 

sjukdomen behöver inte nödvändigtvis medföra smärta. Men den kroppsliga smärtan kan vara 

olidlig och kan driva patienten till en andlig och själslig död och den kroppsliga smärtan bör 

vårdpersonalen lindra med alla tillbuds stående medel. Vårdlidandet delas upp i olika faser 

där sjuksköterskan roll och syn på sjukdom och lidande hos patienten kommer i fokus. 

Sjuksköterskan kan ställa sig frågan vilken vård som kan skydda patienten från ett onödigt 

lidande och om det finns någon sjukdom som är smärtfri. Enligt Eriksson finns det inget givet 

svar utan hon menar att lidandet inte är något symtom utifrån en sjukdom utan lidandet är ett 

svar på otillräcklig vård och varje patient som utsätts för lidande som är förorsakat av vården 

eller på grund av utebliven vård kommer att uppleva det på sitt egna sätt. Utebliven vård beror 

oftast på en bristande förmåga och kunskap hos sjukvårdspersonalen att kunna bedöma och se 

vad patienten behöver i sitt lidande. Det tredje begreppet livslidande innefattar patientens 

livssituation, ohälsa och sjukdom vilket påverkar och berör hela människan i sitt lidande. 

Livslidandet innebär även ett fysiskt lidande där svår smärta finns med och kommer att 

påverka hela människan. Sjukvårdspersonalen bör alltid sträva efter att eliminera lidandet 

men det finns lidande som inte kan elimineras och där måste sjukvårdspersonalen göra allt för 

att lindra lidandet (Eriksson, 2015). 

Att vårdas i livet slutskede innebär att enbart lindra symtom och lidandet. Detta ska göras 

utifrån varje unika individs behov. Varje människa är unik vilket leder till att alla upplever 

lidandet på olika sätt. Det är vanligt att patienter upplever lidande vid vård i livets slutskede 

och då är det viktigt som sjuksköterska att man ser och uppmärksamma patientens symtom 

och lindra på bästa möjliga sätt. 

Problematisering
Vård i livets slutskede ska ges genom symtomlindring för att ge en så god livskvalitet som 

möjligt. Tidigare forskning visar på att smärta är ett av det vanligaste symtomet hos patienter i 

livets slutskede och påverkar livskvaliteten negativt. Att lindra patientens lidande är 
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vårdpersonalens ansvar och huvudmål. I Socialstyrelsens (2016) studie visar det endast 38% 

av patienter i livets slutskede har fått någon form av smärtskattning samt att det skiljer sig 

stort mellan län, landsting och kommuner (Socialstyrelsen, 2016). Grundtanken i vård i livets 

slutskede är att lindra lidande vilket ses som en självklarhet. Även om validerade 

smärtskattningsinstrument finns att tillgå förekommer stora brister i användandet av 

smärtskattningsinstrumenten (Chow & Chan, 2015). Därför är det relevant att genomföra en 

studie på hur kunskapen är hos sjuksköterskestudenter angående smärtbedömning i livets 

slutskede för att se om problemet är brister i utbildningen. 

Syfte
Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskestudenters faktiska kunskap om 

smärtbedömning inom vård i livets slutskede samt sin självskattning av denna kunskap och 

grundutbildningens bidrag till densamma. 

Metod

Design
Studien genomfördes genom en empirisk enkätundersökning med kvantitativ design. En 

kvantitativ design innebär en strukturerad frågeställning som har utformats i förväg. 

Frågeställningen utgår i vanliga fall ifrån en teori som kan detaljeras i form av hypoteser som 

kan förkastas eller verifieras. Informationen som samlas in ska vara reliabel, valid och 

generaliserbar. Forskaren ska vara objektiv samt hålla en distans till urvalsgruppen (Olsson & 

Sörensen, 2011). Innan enkätfrågorna skickades ut genomfördes en pilotundersökning till ett 

antal testpersoner, vilket Olsson och Sörensen (2011) beskriver som en viktig del där 

kvaliteten på enkäten samt layouten prövas. Studien är en deskriptiv undersökningen vilket 

menas med att resultatet är beskrivande. 

Urval
Urvalet var ett så kallat bekvämlighetsurval vilket betyder att personer som är mest lämpade 

för att svara på studien väljs ut. (Polit & Beck, 2012; Wenemark, 2017). Därför valdes att 

undersöka sjuksköterskestudenter från termin fyra till sex på en högskola i södra Sverige för 

att se hur kunskapen om smärtbedömning i livets slutskede såg ut. Studenter från termin fyra 

till sex valdes eftersom studenterna har genomgått mer än halva sin utbildning samt 



13

genomfört flera olika verksamhetsförlagda utbildningsperioder (VFU) inom hälso- och 

sjukvården vilket innebär att sjuksköterskestudenten är ute och praktiserar i kunskap. Enkäten 

blev tillgänglig till 229 studenter som var registrerade på termin fyra till sex på 

sjuksköterskeprogrammet. 

Datainsamling
Enkäten (Bilaga 1) bestod av strukturerade egenformulerade frågor med fasta 

svarsmöjligheter i form av ja och nej inklusive skalfrågor från ett till fem. Enkäten innehöll 

även frågor med olika svarsalternativ. Enkäten var i digital form och utformades i Office

forms. Vid utformningen av enkäten användes metoder för frågeformulering (Hagevi & 

Viscovi, 2016a; Sörensen & Olsson, 2011), frågorna inspirerades även av Carlsson och 

Wahlund (2014).

Enkäten bestod av 14 stycken frågor. Enkäten gick att dela in i fyra olika områden. Det tre 

första frågorna bestod av bakgrundsfrågor gällande kön, åldersgrupp samt vilken termin 

studenterna gick i, vilket är användbart för att kontrollera att urvalet speglar populationen 

(Kristensson, 2014). Det andra området bestod av tre kunskapsfrågor om när man ska 

smärtbedöma i livet slutskede enligt Socialstyrelsens riktlinjer. Det tredje området bestod av 

sex stycken frågor där deltagarna fick svara på deras kännedom av smärtskattningsinstrument 

inom vård i livets slutskede. Dikotoma frågor med svarsalternativ ja eller nej användes samt 

även flervalsfrågor. Det fjärde området bestod av två numeriska frågor där deltagarna fick 

uppskatta sin egen kunskap om smärtbedömning i livets slutskede på en skala ett till fem samt 

hur mycket kunskap man ansåg att högskolan hade erbjudit gällande ämnet. Enkäten 

skickades ut via lärplattformen samt till deltagarnas Facebook-sidor efter godkännande från 

proprefekten (Bilaga 3). Deltagarna fick tre veckor på sig att svara varefter svaren 

analyserades.

Dataanalys
Materialet som samlades in analyserades i statistikprogrammet SPSS version 25. Resultatet 

redovisades utifrån en beskrivande statistik och grafiskt i form av tabeller samt figurer vilket 

hjälper läsaren att ta in informationen på ett tydligt sätt (Hagevi & Viscovi, 2016). 

Centralmåtten som valdes att använda var medelvärde och median. Medelvärdet är summan 

av alla värden delat med antal svar. Median är det värde i mitten av alla värden (Olsson & 

Sörensen, 2011). Svarsfrekvensen presenterades i procent. 
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Etiska överväganden
Enkätundersökning tog hänsyn till och följde Vetenskapsrådets forskningsetiska principer och 

information gavs innan till deltagarna i ett informationsbrev (Bilaga 2) Undersökningen 

utgick från vetenskapsrådets förhållningsprinciper angående rätten till anonymitet, samtycke 

och rätten till att avbryta studien vilket innebär att de fyra huvudkraven gällande 

konfidentialitet, nyttjande, information och samtycke följdes (Olsson & Sörensen, 2011). En 

etisk egengranskning (Bilaga 4) gjordes och därefter skickades enkäten samt 

informationsbrevet in till Etikkommitén sydost för etisk granskning samt rådgivande (EPK 

477–2018) (Bilaga 5) som inte såg några hinder att genomföra studien (Etikkommittén 

Sydost, u.å.). 

Resultat
Resultatet är baserat på 83 sjuksköterskestudenter med en svarsfrekvens på 36% från termin 4 

till 6 från en högskola i södra Sverige. Antal deltagare från termin fyra var 18 av 70 stycken,

48 av 89 stycken från termin fem och från termin sex var det 17 av 70 stycken. Detta 

medförde ett externt bortfall från termin fyra på 73,4%, 46% från termin fem och från termin 

sex blev 75,7%. Deltagarna var fördelat på 78 kvinnor och 5 män där medianåldern var 

mellan 20 till 30 år. Utav de svarande deltagarna blev det ett internt bortfall på en person som 

inte fullföljt samtliga frågor. Resultatet presenteras i underrubrikerna 

Sjuksköterskestudenternas kunskap, Sjuksköterskestudenternas självskattning av sin kunskap

och Grundutbildningens bidrag till sjusköterskestudenternas kunskap.

Sjusköterskestudenternas kunskap
Resultatet på enkätens kunskapsfrågor, “När ska du göra en smärtbedömning enligt 

socialstyrelsens riktlinjer?” svarade 93,9% (77) att smärtbedömning görs före och efter 

smärtlindring, vilket var det korrekta svaret. “Vid pågående smärtlindring vid livets slutskede 

bör smärtskattning göras enligt socialstyrelsen riktlinjer?” svarade 25,6% (21) vid insättande 

eller dosjustering av analgetika, vilket var det korrekta svaret. På sista kunskapsfrågan “Om 

patienten inte har en pågående smärtbehandling vid livets slutskede görs smärtskattning 

enligt socialstyrelsen riktlinjer?” svarade majoriteten av de sjuksköterskestudenter som 

deltog 72% (59) minst en gång per dag, då smärta oftast förändras i livet slutskede, vilket var 

det korrekta svaret. Se tabell 1.
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Tabell 1 Antal korrekta svar på kunskapsfrågor enligt fotnot
Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3

Termin Antal % Antal % Antal %
4 18 100% 5 27,8% 13 72,2%

5 43 91,5% 13 27,7% 34 72,3%

6 16 94,1% 3 17,6% 12 70,6%

Totalt 77 93,9% 21 25,6% 59 72,0%

Fotnot:

Fråga 1: När ska du göra en smärtbedömning enligt socialstyrelsens riktlinjer?

Fråga 2: Vid pågående smärtlindring vid livets slutskede bör smärtskattning göras enligt Socialstyrelsens riktlinjer? 

Fråga 3: Om patienten inte har en pågående smärtbehandling vid livets slutskede görs smärtskattning enligt socialstyrelsen 

riktlinjer

“Har du kommit i kontakt med något smärtskattningsinstrument under din utbildning till 

sjuksköterska?” svarade 95,1 % (78) ja och resterande svarade nej 4,9 % (4)

På frågan “Har du kommit i kontakt med något smärtskattningsinstrument under din VFU 

period i vården?” svarade 93,9% (77) av deltagarna att de hade kommit i kontakt med 

smärtskattningsinstrument och 6,1% (5) att de inte hade kommit i kontakt med något 

smärtskattningsinstrument under sin VFU. 90,2% (74) hade använt sig av 

smärtskattningsinstrument under sin VFU och 9,8 % (8) av de som svarat hade inte använt sig 

av något smärtskattningsinstrument under sin VFU där majoriteten svarade att anledningen 

till det var otillräcklig kunskap.

Sjuksköterskestudenternas självskattning av sin kunskap
Majoriteten av deltagarna 43,9% vilket motsvarar 36 respondenter ansåg på frågan “Hur stor 

kunskap anser du att du ha om smärtbedömning inom vård i livets slutskede?” att de har en 

medelgod kunskap om smärtbedömning inom vård i livets slutskede och 8,5 % vilket 

motsvarar 7 respondenter vilka ansåg att de inte hade någon kunskap alls. Svarsfördelning per 

termin gällande frågan se tabell 2.
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Tabell 2 Svarsfördelning per termin gällande “Hur stor kunskap anser du att du har om 
smärtbedömning inom vård i livets slutskede?”

Termin 1 Lägsta 2 3 4 5 Högsta
4 Antal 1 6 8 3 0
               % 5,6% 33,3% 44,4% 16,7% 0%

5 Antal 4 13 23 6 1
               % 8,5% 27,7% 48,9% 12,8% 2,1%

6 Antal 2 7 5 2 1
               % 11,8% 41,2% 29,4% 11,8% 5,9%

Totalt Antal 7 26 36 11 2
               % 8,5% 31,7% 43,9% 13,4% 2,4%

Grundutbildningens bidrag till sjusköterskestudenternas kunskap
Svaren på frågan “Tycker du att din högskola har gett dig en god kunskap om 

smärtbedömning i livets slutskede?” visade på att 64,7% (53) av deltagarna svarade 2 och 3 

på en skala av 5, där 1 var lägst och 5 var högst. Svarsfördelning per termin gällande frågan 

se tabell 3.

Tabell 3 Svarsfördelning per termin gällande “Tycker du att din högskola ha gett dig en god
kunskap om smärtbedömning i livets slutskede?”. 

Termin 1 Lägsta 2 3 4 5 Högsta
4 Antal 4 6 5 3 0
             % 22,2% 33,3% 27,8% 16,7% 0%

5 Antal 11 18 15 3 0
              % 23,4% 38,3% 31,9% 6,4% 0%

6 Antal 6 5 4 1 1
              % 35,3% 29,4% 23,5% 5,9% 5,9%

Totalt Antal 21 29 24 7 1
              % 25,6% 35,4% 29,3% 8,5% 1,2%
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Medelvärdet på frågan “Tycker du att din högskola har gett dig en god kunskap om 

smärtbedömning i livets slutskede?”, där ett motsvarade inget alls och fem motsvarade 

mycket blev medelvärdet 2,24 och medianen blev 2. Medelvärdet på frågan ”Hur stor 

kunskap anser du att du har om smärtbedömning inom vård i livets slutskede?” där ett 

motsvarade inget alls och fem motsvarade mycket blev medelvärdet 2,27 och medianen 

3. Medelvärdet per termin för dessa frågor se tabell 4.

Tabell 4 Korstabell: medelvärdet på Grundutbildningens bidrag till kunskap samt 
självskattning av kunskap. 

Grundutbildningens 
bidrag till kunskap

Självskattning av kunskap

Termin Medelvärde Medelvärde
4 2,39 2,27

5 2,21 2,72

6 2,18 2,59

Totalt 2,24 2,70

Diskussion 

Metoddiskussion
Studien bygger på en empirisk enkät som var utformad utifrån egenformulerade frågor med 

fasta svarsalternativ samt likertskala. Svarsfrekvensen var 36% då 83 av 229 registrerade 

studenter valde att svara på enkäten. Att utföra en kvantitativ studie ledde till möjligheten att 

nå ut till ett bredare urval av populationen mot om studierförfattarna hade valt att genomföra 

en kvalitativ studie. Genom att genomföra en kvantitativ studie gavs möjligheten att få svar 

från ett större representativt urval av studenterna på en högskola angående deras kunskap om 

smärtbedömning i livet slutskede. Gentemot att göra en kvalitativ studie där data samlas in 

genom intervjuer, observationer, videoinspelningar m.m. och där forskaren söker en djupare 

förståelse av ett fenomen och gör tolkningar utifrån kontext och dess sammanhang. Detta 
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hade lett till att  antal svar hade blivit färre och inte gett ett svar på vårt syfte som utgår från 

en hypotes där studieförfattarna vill undersöka sjusköterskestudenters kunskap om 

smärtbedömning i livets slutskede (Hagevi & Viscovi, 2016; Wenemark, 2017). 

Urvalet är ett så kallat bekvämlighetsurval vilket menas med att personer som är mest 

lämpade för att svara på studien väljs ut. (Polit & Beck, 2012; Wenemark, 2017). Därför 

valdes sjuksköterskestudenter i termin fyra till sex ut för studieförfattarna ansåg att de var 

mest lämpade för att kunna besvara enkäten. Samtliga deltagare fick ta del av ett 

informationsbrev (bilaga 2) där de informerades om att deltagandet är frivilligt och att de 

kunde avbryta utan anledning. Vilket Olsson och Sörensen (2011) beskriver som deltagarnas 

rättighet. I informationsbrevet fanns även kontaktuppgifter till studieförfattarna så deltagarna 

kunde ställa frågor vid behov. Genom att respondenterna valt att svara på enkäten har de på så 

sätt lämnat samtycke.

Att använda fasta frågor i enkäten ger en fördel när det kommer till att bearbeta svaren. När 

svaren på frågorna ska sammanställas och kodas blir det lätt att föra över dem till SPSS och 

även vid en sammanställning av uppgifterna till en tabell. När överföringen och tabellerna är 

gjorda blir det enklare att analysera svarspersonernas uppgifter, svaren blir jämförbara. Vilket 

i denna studie gör det möjligt att till exempel jämföra de olika termindeltagarnas svar (Hagevi 

& Viscovi, 2016). Skattningsskalor ger deltagarna fler graderade svarsmöjligheter, vilket ger 

studieförfattarna mer information om deltagarnas självskattning och grundutbildningens

bidrag till kunskap. Vilket också skapar möjligheten att ställa två olika grupper mot varandra 

men också slå samman svaren från olika deltagare i  grupper eller dela in dem i olika 

kategorier, där ett till tre bildar en kategori och fyra till fem bildar en kategori, där sedan en 

jämförelse mellan kategorierna kan göras (Hagevi & Viscovi, 2016). 

Eftersom att  det inte fanns några befintliga frågeformulär som kunde hjälpa till att besvara 

syftet i studien designades en egenformulerad enkät vilket är en fördel då frågorna är direkt 

utformade efter studiens syfte. Dock finns det även risker med att inte använda redan 

utarbetade och använda frågeformulär som är testade. Det kan uppkomma missförstånd 

gällande frågor vilket kan beror på låg reliabilitet och validitet i frågorna (Olsson & Sörensen, 

2011). Validitet innebär att enkätens frågor mäter det som var tänkt att mäta, hur nära har 

studieförfattarna varit sitt mål. Validitet innebär också att man på själva frågan kan se vad 

som avses mätas och reliabilitet innebär att på vilken precision instrumentet har träffat målet 
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(Wenemark, 2017). Som stöd i att skapa frågeformuläret användes metodlitteratur då 

Wenemark (2017) beskriver att det kan vara en utmaning att formulera tydliga frågor. 

Carlsson och Wahlunds (2014) frågor användes även som inspiration och omformulerades för 

att besvara studiens syfte. När enkäten var färdigformulerade gjordes en pilotstudie där 

deltagarna var studiekollegor på samma högskola som studieförfattarna. Vilket är att föredra 

då det är viktigt att deltagarna i pilotstudien så långt som möjligt ska likna dem man ska 

utföra studien på. Genom att genomföra pilotstudien får studieförfattarna möjlighet att 

revidera utformningen på enkätformuleringen vilket leder till att enkätens frågor får en ökad 

validitet och reliabilitet (Hagevi & Viscovi, 2016) 

Enkäten skickades ut i digital form och deltagarna fick tillgång till den via länk i högskolans 

läroplattform samt varje termins facebook-sida. Fördelen med en digital enkät är att enkelt att 

se hur många som har svarat via programmet som utformade enkäten i och när 

svarsfrekvenser går ner är det lätt att skicka ut en påminnelse. Deltagarna kan själva välja när 

och vart dem vill svara och kan på så sätt fylla i enkäten i lugn och ro. Genom att välja en 

digital enkät finns det risk att personer väljer eller glömmer bort att svara vilket kan leda till 

att svarsfrekvensen blir lägre. Vid utformning av enkäten uppstod en miss som ledde till att 

det fanns risk att deltagare kunde svara på enkäten flera gånger vilket kan betyda att en eller 

flera personer har svarat flera gånger och på så sätt påverkat resultaten. Dock var 

svarsfrekvensen totalt låg och då bedömdes att risken för att detta skett är väldigt lågt och 

därför har detta inte påverkat resultatet. Till skillnad mot att dela ut en pappersenkät till 

deltagarna personligen under en föreläsning och vartefter samla in enkäterna direkt efter 

deltagande hade gett en högre sannolikhet att andelen som besvarat enkäten blivit större 

(Hagevi & Viscovi, 2016). Dock blir det sämre konfidentialitet då det blir lättare att koppla 

svar till enskild individ. 

Kunskapsfrågor kan fungera som en indikator på deltagarnas kunskap angående 

smärtskattning i livets slutskede men kan också leda till att deltagarna kan känna sig mindre 

vetande och att de tappar intresset till att besvara frågorna sanningsenligt, det finns också en 

fara att kunskapsfrågorna täcker ett för smalt område angående deltagarnas kunskap (Hagevi 

& Viscovi, 2016). Även titeln på studien kan påverka svarsfrekvensen negativ, då enligt 

Wenemark (2017) enkäter som har ett syfte att undersöka kunskap inom ett specifikt område 

kan leda till en negativ känsla och att studieförfattarna förutsätter sig att respondenterna har 
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alla de rätta svaren på frågorna och det kan leda till att det känns tungt för respondenterna att 

besvara enkäten (Wenemark, 2017). 

Enkäten utformades i ett tidigt skede och visade på svagheter på frågorna “Har du kommit i 

kontakt med något smärtskattningsinstrument under din utbildning till sjuksköterska?” “Om 

du svarat Ja, vilket/vilka smärtskattningsinstrument kom du i kontakt med?” “Har du kommit 

i kontakt med något smärtskattningsinstrument under din VFU - period i vården?” “Har du 

använt dig av något smärtskattningsinstrument i vården av patienter under din VFU -

period?” “Om du svarat Ja, vilket/vilka smärtskattningsinstrument använde du?” och “Om 

du svarat Nej, vilken/vilka var anledningen till att du inte använde smärtskattningsinstrument 

under din VFU - period?” då formuleringen av frågorna inte relaterade till syftet angående 

smärtbedömning i livets slutskede. När man konstruerar frågor till en enkät är det viktigt att 

det inte blir ett felaktigt antagande, där studierförfattaren förutsätter att vissa omständigheter 

är uppfylld i frågan, trots att det inte är det för alla respondenter (Wenemark,2017) 

Det fanns en deltagare som inte svarade korrekt  på frågan “Om du svarat Nej, vilken/ vilka är 

anledningen till att du inte använde smärtskattningsinstrument under din VFU period” där 

man skulle välja ett eller flera alternativ otillräcklig kunskap, inga smärtskattningsinstrument 

tillgängliga samt tidsbrist. Denna frågan valdes att ha som icke obligatorisk där endast 

deltagarna som svarat nej på frågan tidigare behövde svara. Deltagaren valde att inte svara på 

av vilken anledning och eftersom att frågan inte var obligatorisk blev det ingen markering att 

den inte var besvarad. För att undvika detta fel svar kunde frågan varit obligatorisk samt att 

ett alternativ till de som svarade ja på frågan innan kunde välja då Wenemark (2017) menar 

på med tydlighet i frågorna och svarsalternativ är viktigt. Resultatet är deskriptivt och 

presenterades i korstabeller och frekvenstabeller utifrån termin vilket gör det tydligt för 

läsaren att läsa av (Hagevi & Viscovi, 2016).

Bortfallsanalys

Antal deltagare från termin fyra var 18 av 70 stycken,  48 av 89 stycken från termin fem och 

från termin sex var det 17 av 70 stycken. Detta medförde ett externt bortfall från termin fyra 

på 74,3%, 46% från termin fem och från termin sex blev 75,7%. Det totala bortfallet blev 

63,8%. Vid en studie med ett så stort bortfall blir inte resultatet generaliserbart och studiens 

syfte kan inte besvaras (Olsson & Sörensen, 2011; Polit & Beck, 2012 ).
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Anledningen till det stora bortfallet i termin fyra och sex kan möjligen vara att dessa studenter 

utförde sin VFU under de veckor enkäten var tillgänglig. I termin fem var det en högre 

svarsfrekvens på 54% vilket var högre än från de resterande terminerna och anledningen till

en högre svarsfrekvens kan vara att de själva sitter i samma situation som studieförfattarna 

och vill bidra till ett bra arbete. Samtidigt kan bortfallet på 46% beror på att studenterna var 

involverade i flera enkäter och på sätt valde bort att svara. Enkätens titel angående kunskap 

kan leda till att endast studenter som ansåg sig ha goda kunskaper om ämnet valde att delta

vilket kan vara en orsak för samtliga terminer men även att studenterna inte hade tid att delta.

Studiens resultat påverkades av det stora bortfallet då det inte är generaliserbart till alla 

sjuksköterskestudenter. Resultatet kan även blivit mer positivt ifall endast de 

sjusköterskestudenter som ansåg sig ha kunskap om smärtbedömning i livets slutskede valde 

att svara. 

Resultatdiskussion
För att kunna ge en god vård i sent palliativt skede är det viktigt som sjuksköterska att ha god 

kunskap om smärtbedömning. Studiens resultat valdes att kopplas med Katie Erikssons 

omvårdnadsteori där målet är att lindra lidande. Denna resultatdiskussion är kopplad och 

diskuterad med den valda teoretiska referensramen samt ett få antal tidigare studier. Då det 

varit svårt att hitta relevant vetenskaplig litteratur samt studier som tittat på detta området. 

Sjuksköterskestudenternas kunskap

Utifrån hela gruppens deltagare svarade 93,9% korrekt svar på frågan “När ska du göra en 

smärtbedömning enligt Socialstyrelsens riktlinjer?” På frågan “Vid pågående smärtlindring 

vid livets slutskede bör smärtskattning göras enligt Socialstyrelsens riktlinjer?” svarade 

25,6% korrekt och på den sista kunskapsfrågan “Om patienten inte har en pågående 

smärtbehandling vid livets slutskede görs smärtskattning enligt socialstyrelsen riktlinjer?”

svarade 72,0% korrekt. Majoriteten av deltagarna har svarat rätt på två av tre frågor. Detta 

visar på att kunskapen om smärtbedömning inom vård i livets slutskede hos de deltagande 

sjuksköterskestudenter var relativt god. Genom att kunskapen är relativt god blir det lättare i 

dessa sjusköterskestudenters kommande yrkesroll som sjuksköterska att upptäcka att 

patienten upplever smärta och lidande. På så sätt kan lidandet identifieras vilket Eriksson 

(2015) menar på är en stor del för att kunna lindra patientens lidande. Eriksson (2015) 

poängterar även att en av de största utmaningarna inom vårdvetenskapen är att kunna 

upptäcka och att finna de utgångspunkter som kan eliminera eller påtagligt minska lidandet. 
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Men genom att de deltagande sjuksköterskestudenterna har en god kunskap om när man ska 

göra smärtbedömning i livets slutskede gör det att utmaningen minskar och att dessa studenter

har en stor fördel när dem kommer ut i arbetslivet som sjuksköterska. Detta för att patienten 

skall få en god livskvalitet fram tills döden inträffar. 

Gällande frågorna om användning av smärtskattningsinstrument visade det att majoriteten av 

deltagarna har kommit i kontakt samt har använt sig av något av alternativen under sin VFU-

period vilket resulterar i att utbildningen har introducerat detta för studenterna och på så sätt 

har man kunskap om hur instrumenten fungerar både i teori och praktik. Chow och Chan 

(2015) tar upp i sin studie att sjuksköterskor världen över behöver större kunskap om 

smärtbedömning vid livet slutskede. Även om kunskapen om att behandla smärta finns hos 

sjuksköterskan så brister kunskapen hur sjuksköterskan använder sig av 

smärtskattningsinstrument men också tillgången till smärtbedömningsverktyg är bristfällig

(Chow & Chan, 2015). Utifrån studiens resultat visades att de deltagande 

sjuksköterskestudenterna på valda lärosätet både hade tillgång till och fick använda 

smärtskattningsinstrument under sin VFU – period, vilket tyder på att dessa 

sjuksköterskestudenter får utbildning angående smärtskattningsinstrument och hur de

används. Topolovec-Vranic et al., (2010) visar i deras studie att användning av lämpliga 

smärtskattningsinstrument ökar sannolikheten för en effektiv smärthantering och förbättrad 

smärtlindring samt genom att sjuksköterskor använder sig av smärtskattningsinstrument ökar 

deras självförtroende gällande smärtbedömma icke verbala patienter. Strang (2016) belyser 

vikten att dagens sjukvårdspersonal alltid måste ligga steget före när det kommer till att lindra 

smärta i livets slutskede. Genom att kontinuerligt smärtbedöma patienter kan det leda till att 

smärtan förebyggs i tid, innan smärtutbrottet. Eriksson (2015) begrepp sjukdomslidande 

handlar om sjukdom och behandling som kan skapa ett lidande för patienten genom att 

patienten tillfogas någon form av smärta. Smärta är en av de vanligaste anledningar till att 

patienten har ett lidande. Denna smärta kan enligt Eriksson (2015) innebära olidlig smärta och 

kan leda till att patienten upplever en själslig och andlig död och denna kroppsliga smärta bör 

sjukvårdspersonalen lindra och förebygga med alla stående medel. Enligt Eriksson (2015) är 

lidandet inget symtom utifrån en sjukdom utan lidande är ett svar på en otillräcklig och 

utebliven vård och oftast också en bristande kunskap och förmåga hos sjukvårdspersonalen att 

kunna bedöma patientens lidande, vilket skapar en smärta hos patienten. Resultaten i denna 

undersökning tyder på att sjuksköterskestudenterna som valde att delta får utbildning 
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angående smärtbedömningsverktyg och hur de används och på så sätt får en förutsättning till 

att förhindra lidande hos patienten. 

Sjuksköterskestudenternas självskattning av sin kunskap

På frågan om “Hur stor kunskap anser du att du ha om smärtbedömning inom vård i livets 

slutskede?” blev det totala medelvärdet 2,70 och medianen 3 där det var fler som svarat 3 

eller högre på frågan än vad det är respondenter som svarat 2 eller 1. Detta betyder att 

majoriteten av respondenterna ansåg att sin kunskap var medelgod till god gällande 

smärtbedömning inom vård i livets slutskede och utifrån antal rätt på kunskapsfrågorna 

stämmer detta resultat bra överens. Dessa sjuksköterskestudenterna ansåg själva att de hade 

en medelgod till god kunskap angående smärtbedömning i livets slutskede där även 

kunskapsfrågorna och användning av smärtbedömningsverktyg under sin utbildning var god. 

Enligt SSF (2017) krävs det som färdig sjuksköterska att sjuksköterskan har ett personligt 

ansvar att upprätthålla sin yrkeskompetens genom utveckling och livslångt lärande för att 

utveckla omvårdnaden och en egen skyldighet att ta del av evidensbaserad forskning. Även 

om dessa studenter har en god kunskap under studietiden visar annan forskning 

(Socialstyrelsen, 2016) att brister förekommer hos sjuksköterskor. Det är viktigt att 

sjuksköterskan upprätthåller sin yrkeskompetens och söker ny evidensbaserad forskning för 

att bibehålla sin kunskap samt kompetens. Detta belyser Burns och McIlfatrick (2015) i deras 

studie där sjuksköterskor anser det som en utmaning då de inte kan förlita sig på redan inlärda 

metoder hela tiden. Uppdateras inte kunskapen kontinuerligt kan det enligt Eriksson (2015) 

vara en bidragande faktor till att patienten lider, på grund av att utvecklingen inom vården inte 

används i praktiken. 

Grundutbildningens bidrag till sjusköterskestudenternas kunskap

Sist fick respondenterna svara på frågan “Tycker du att din högskola har gett dig en god 

kunskap om smärtbedömning i livets slutskede?” vilket resulterade i att det totala medelvärdet 

blev 2,24 och medianen blev 2. Här var det fler respondenter som svarade 3 eller mindre än 

det var respondenter som svarade 3 eller högre. Detta tyder på att de studenter som valde att 

delta ansåg att högskolan bidrag till kunskap om smärtbedömning inom vård i livets slutskede 

var bristande. Socialstyrelsen (2006) skriver att mängden utbildning om smärtlindring och 

smärtbedömning inom vård i livets slutskede varierar beroende på vilket lärosäte studenten 

väljer att studera vid vilket leder till att alla sjuksköterskestudenter inte får samma 

förutsättningar och kan då inte förväntas ha samma mängd kunskap (Socialstyrelsen, 2006).
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Resultatet i studien var positivt gällande kunskapen hos dessa sjusköterskestudenter vilket kan 

betyda att just det lärosätet som studerats ger en större mängd utbildning om smärtbedömning 

i livets slutskede än andra lärosäten. Det kan även ha skett en förändring i grundutbildningen 

jämfört med Socialstyrelsens undersökning 2006.

Utifrån varje termin så framkom det att det var flest procentmässigt från termin fem och sex 

som svarade 1 eller 2 på frågan “Tycker du att din högskola har gett dig en god kunskap om 

smärtbedömning i livets slutskede?” vilket motsvarade 61,4% från termin fem och 64,7% från 

termin sex. Från termin fyra var det 55,5% av respondenterna som svarade 1 eller 2. En 

anledning till detta resultat att deltagande studenter i termin fem och sex ansåg att högskolan 

hade gett en bristande kunskap om smärtbedömning i livets slutskede samtidigt som de ansåg 

att de hade en god kunskap om ämnet kan betyda att ju närmare examen studenten kommer 

och ska utföra sin profession desto lättare blir det att skuldbelägga skolan angående områden 

de känner sig osäkra i. Vilket Järvinen, Eklöf och Salminen (2018) visar på i deras studie där 

sjuksköterskestudenter kände självtvivel gällande deras kunskaper och förmågor ju närmare 

examen de kom. Uppdateras inte kunskapen kontinuerligt kan det enligt Eriksson (2015) vara 

en bidragande faktor till att patienten lider på grund av att utvecklingen inom vården inte 

används i praktiken. 

Slutsats
Hypotesen i studien var att det förekommer brister inom dagens sjukvård gällande 

smärtbedömning i livets slutskede och att bristen uppkom hos sjuksköterskestudenter där 

bristfällig utbildningen kunde var en av orsaken. Motsatsen visades i denna studien där de 

studenterna som valde att svara hade en god kunskap om smärtbedömning både gällande 

kunskapsdelen samt egenskattningen av kunskapen. Resultaten står i kontrast till den tidigare 

forskning som visade på att det fanns brister inom smärtbedömning inom hälso - och 

sjukvården och också kunskapen angående ämnet var bristfälligt hos sjukvårdspersonalen. 

En svårighet gällande studien var att hitta tidigare forskning inom kunskap om 

smärtbedömning i livets slutskede. Detta tyder på att mer forsknings behövs för att ta reda på 

vad som är den bidragande faktorn till att smärtbedömning inom vård i livets slutskede 

brister. Exempel på forskning är att göra en studie på legitimerade sjuksköterskor för att se 
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hur stor deras kunskap är men även också på sjuksköterskestudenter på olika lärosäten för att 

bättre kunna generalisera resultatet på hela populationen.  

Självständighet
Arbetet har utförts gemensamt av Malin Disenhag och Josefine Ingelsson. Materialet till 

inledning, bakgrund, syfte och metod samlades in gemensamt och texten skrev samt 

bearbetades ihop. Enkäten som skapades hade Malin huvudansvaret för men tillsammans med 

Josefine skapades den slutgiltiga enkäten i Office forms. Den insamlade data matades in i 

SPSS av Josefine som även ansvarade för tabellerna. Malin ansvarade för texten till 

tabellerna. Materialet till diskussionen samlades in separat men den slutliga texten skrevs

sedan tillsammans. Både Malin och Josefine anser att samarbetet gått bra och att 

arbetsfördelningen har varit rättvis. 
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Bilaga 1 Enkät
1. Kön

Man
Kvinna

2. Ålder

20–30
31–40
41–50

3. Vilken termin går du?

4
5
6

4. När ska du göra en smärtbedömning enligt socialstyrelsens riktlinjer?

Före smärtlindring
Före och efter smärtlindring
Efter smärtlindring

5. Vid pågående smärtlindring vid livets slutskede bör smärtskattning göras enligt 

socialstyrelsen riktlinjer?

Minst en gång per dag
Vid insättande eller dosjustering av analgetika
Bara vid smärtgenombrott före och efter omvårdnad

6. Om patienten inte har en pågående smärtbehandling vid livets slutskede görs 

smärtskattning enligt socialstyrelsen riktlinjer?

Minst en gång per dag, då smärta oftast förändras i livets slutskede.
Bara vid misstanke om smärta ex, vid någon slags omvårdnad
Bara vid smärtgenombrott före och efter ex omvårdnad

7. Har du kommit i kontakt med något smärtskattningsinstrument under din 

utbildning till sjuksköterska?

Ja
Nej
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8. Om du svarat Ja, vilket/vilka smärtskattningsinstrument kom du i kontakt med?

VAS
Abbey Pain Scale
Annan typ av smärtskattningsinstrument

9. Har du kommit i kontakt med något smärtskattningsinstrument under din VFU 

period i vården?

Ja
Nej

10. Har du använt dig av något smärtskattningsinstrument i vården av patienterna 

under din VFU - period?

Ja
Nej

11. Om du svarat Ja, vilket smärtskattningsinstrument använde du?

VAS
Abbey Pain Scale

Annan typ av smärtskattningsinstrument

12. Om du svarat Nej, vilken/ vilken är anledningen till att du inte använde

smärtskattningsinstrument under din VFU period

Otillräcklig kunskap
Inga smärtskattningsinstrument tillgängliga
Tidsbrist

13. Hur stor kunskap anser du att du har om smärtbedömning inom vård i livets 

slutskede? 1= inget alls 5= mycket

1 2 3 4 5 

14. Tycker du att din högskola har gett dig en god kunskap om smärtbedömning i 

livets slutskede? 1= Inte alls 5= Mycket 

1 2 3 4 5
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Bilaga 2 Informationsbrev

Sjuksköterskestudenters kunskap om smärtbedömning i livets 
slutskede.
Enligt socialstyrelsen (2013) så dör ca 90 000 människor i Sverige varje år och ca 80 % av 

människor är i behov av lindrande vård. Flera studier visar på att det finns stora brister inom 

smärta och smärtbedömning vid livets slutskede och att kunskapen oftast brister inom 

sjukvården. Enligt socialstyrelsen riktlinjer (2013) så bör alla patienter i livets slutskede få en 

smärtbedömning utifrån stöd av beprövade skattningsinstrument regelbundet för att kunna 

lindra patientens oro, ångest och smärta. Syftet med studien är att undersöka 

sjuksköterskestudenters kunskap om smärtbedömning i livets slutskede.

Vi vill därför göra en enkätstudie gällande sjusköterskestudenters kunskap om smärtbedöming 

inom vården i livets slutskede. Enkäten kommer att beröra frågor om kunskap angående 

smärtbedömning och beprövade instrument. Kriterier för att medverka i studien är att du 

studerar till sjuksköterska och har påbörjat termin 4, 5 eller termin 6. Ert deltagande är 

frivilligt och som deltagare i enkäten har du rätt att avbryta din medverkan när du vill. Alla 

svar som lämnas kommer att hanteras konfidentiellt. Inga namn kommer att publiceras. Det är 

endast enkätansvarig, dess handledare samt examinator som kommer att hantera de ifyllda 

enkäterna. Insamlade data kommer att lagras så att ingen obehörig kan ta del av den samt 

raderas efter färdigställt resultat.

Vi heter Malin Disenhag och Josefine Ingelsson och läser till sjuksköterska på Blekinge 

Tekniska Högskola. I utbildningen ingår att göra ett kandidatarbete, vilket är anledning till att 

denna enkätstudie kommer att göras. Har du några frågor så hör gärna av dig.

Studenter:                                        Handledare:
Malin Disenhag                        Mikael Rennemark

malin@disenhag.com                                        mikael.rennemark@lnu.se

Josefine Ingelsson                                                  Johan Sanmartin Berglund

josefine.ingelsson@gmail.com johan.sanmartin.berglund@bth.se
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Bilaga 3 Intyg
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Bilaga 4 Etisk egengranskningFöljande frågor ska besvaras av sökande och godkännas av handledare.   Ja Kanske Nej 

1 

Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter (dvs. behandla personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv).   x 

2 

Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på deltagarna (även sådant som inte avviker från rutinerna men som är ett led i studien)?   x 

3 

Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt påverka deltagarna (t.ex. behandling av övervikt) eller som innebär en uppenbar risk att påverka?    x 

4 
Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller avliden människa (t.ex. blodprov )?   x 

5 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom barn, person med demenssjukdom eller psykisk funktions-nedsättning, personer i uppenbar beroendeställning såsom patienter eller studenter som är direkt beroende av försöksledaren)?   x 

6 

Avses vetenskaplig publicering såsom vid konferens eller i vetenskaplig tidskrift efter studiens genomförande. 
  x 

7 

Kommer personregister upprättas (där data kan kopplas till fysisk person) och anmälas till registeransvarig person (PUL- ansvarig).     x 

8 Syftet och metoden är väl avvägt gällande risk-nytta samt anpassat till nivån på studien. x   
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9 

I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att deltagarna förstår dess syfte och uppläggning (inklusive vad som krävs av den enskilde, t.ex. antal besök, projektlängd etc.) och på så sätt att alla detaljer som kan påverka beslut om medverkan klart framgår. (För studier med minderåriga krävs vårdnadshavares godkännande t ex vid enkäter i skolklasser.) x   

10 

Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt i den skriftliga informationen till patient eller forskningsperson. Vidare framgår tydligt att deltagare när som helst och utan angivande av skäl kan avbryta försöket utan att detta påverkar forskningspersonens omhändertagande eller behandling eller, om studenter, betyg etc. x   

12 

Det finns resurser för genomförande av projektet och ansvariga för studien är namngivna (student och handledare) 
x   
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Bilaga 5 – Yttrande från Etikkommittén Sydost
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