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Introduktion: Smärta är ett av de vanligaste hälsoproblemen. Sjuksköterskan har en viktig 

roll vid bedömning av patientens smärta. Det behövs en bred och hög kompetens inom 

området smärta och hur den ska bedömas samt behandlas för att patienten ska få rätt vård. 

Syfte: Syftet var att undersöka vad som påverkar sjuksköterskans förhållningssätt vid 

bedömning av smärta. Metod: En litteraturstudie utifrån Polit och Beck’s (2016) nio steg 

genomfördes. Litteratursökningar gjordes i databaserna PubMed och CINAHL. 

Kvalitetsgranskningen utfördes med Polit och Beck’s (2016) kvalitativa och kvantitativa 

granskningsmallar. Detta ledde till att tio artiklar analyserades. Resultat: Resultatet består av 

följande tre teman: Varierande kunskap, betydelse av sjuksköterskans ålder, kön och 

kompetens och att tro på patienten. Slutsats: Resultatet visade på sjuksköterskans bristande 

förhållningssätt gällande kunskap och attityd vid bedömning och dokumentation av smärta. 

Utbildning ökar kunskapen hos sjuksköterskan. Det fanns inte någon skillnad i förhållningssätt 

eller kunskap hos sjuksköterskorna gällande deras ålder, kön, erfarenhet, utbildning och 

avdelning. Det fanns skillnader mellan patientens självrapporterade smärta och 

sjuksköterskans bedömning. Sjuksköterskan trodde mer på sin egen bedömning än patientens. 

Sjuksköterskorna tyckte att ett bra sätt att bedöma smärta på var att utgå från ett 

helhetsperspektiv. 
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Introduktion 

Sjuksköterskan har en viktig funktion vid bedömning av patientens smärta (Norrbrink & 

Lundeberg 2010). Smärta både akut och långvarig är ett av de vanligaste hälsoproblemen. 

Detta beror ofta på att dessa patienter inte får rätt vård eller behandlas på ett korrekt sätt vid 

de första vårdkontakterna. Patienter med smärta finns i hela vården, i alla åldersgrupper och i 

hela samhället. 

 

Bakgrund 

I bakgrunden kommer betydelsefulla begrepp för studien samt problemformulering och syfte 

att introduceras.  

 

Smärta  

Definitionen av smärta är enligt International Association for the Study of Pain, IASP. ”An 

unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential tissue 

damage, or described in terms of such damage.” (IASP 1979, s. 252). Smärtupplevelsen är en 

subjektiv och sensorisk upplevelse. Den är helt unik för varje individ och den innehåller 

sensoriska, emotionella och evaluerade komponenter. Sensorisk yttring avspeglas genom 

mängden adjektiv som beskriver smärtan, exempelvis huggande, brännande, skärande eller 

stickande. Emotionell yttring kan vara att den är plågsam, fruktansvärd eller skrämmande. De 

evaluerande komponenterna beskriver en sammanfattande och ofta intensitet relaterad global 

värdering av smärtorna såsom, irriterande, outhärdliga eller störande (Werner & Strang 2003). 

Travelbee (1971) nämner andra faktorer såsom ångest och rädsla som uppstår vid smärta. 

Detta är individuellt och beror på var smärtan är lokaliserad och vilken karaktär den har. 

Smärta är en ansträngande upplevelse och det är viktigt som patient att känna sig förstådd och 

trodd i sin smärtupplevelse, för att kunna känna tillit till vården och dess åtgärder. Det finns 

olika typer av smärta såsom nociceptiv, psykogen, idiopatisk och neuropatisk smärta. 

Nociceptiv smärta är orsakad av vävnadsskada eller hotande om vävnadsskada som 

uppkommer om kroppen skadats, till exempel vid akuta brännskador, operation eller kroniskt 

som vid reumatism. Psykogen smärta orsakas av psykiska sjukdomar, till exempel depression 

eller ångest. Idiopatisk smärta är utan känd orsak där patienten inte upplever en tydlig skada 

eller sjukdom som kan ge upphov till den smärta som upplevs. Neuropatisk smärta beror på 

en skada eller förändrad funktion i nervsystemet. Denna smärta uppkommer till exempel i 

perifera nerver eller när uppbyggnaden i det centrala nervsystemet är drabbat (Norrbrink & 

Lundeberg 2010).   

 

Den akuta smärtan framkommer oftast vid direkt och större vävnadsskada vid till exempel 

operativa ingrepp eller tumörsjukdom. Den typiska akuta smärtan är oftast nociceptiv och 

beskrivs som molande, skärande, stickande och sprängande (Werner & Strang 2003). Werner 

(2010) betonar att den akuta smärtupplevelsen är övervägande sensoriska komponenter och är 

mer behandlingsbar än den långvariga smärtan. Werner och Strang (2003) beskriver att 

långvarig smärta är ett tillstånd där smärtan kvarstår mer än 3–6 månader och framkommer 

om den akuta smärtan inte behandlas i tid. Werner (2010) menar att när smärtan övergår från 

akut till långvarig byter smärtupplevelsen form och går från sensorisk till flerdimensionell och 

det kan ibland förekomma kognitiva drag som alltmer påverkar patientens psykosociala 

samspel med omgivningen. Patienten kan då uppleva sig misstrodd och tappa förtroendet för 

vården. Detta kan bidra till ökat lidande för patienten med ökat smärtbeteende och 

utvecklande av sekundära symtom såsom depression eller ångest. Enligt Ferrell (2005) 

påverkar smärtan såväl det fysiska välmåendet samt det psykiska, sociala och spirituella 
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välmåendet. Smärta är en högst individuell känsla och kan utvecklas till depression och rädsla 

för fortsatt eller framtida smärta. Det kan även gå ut över familj och närstående, speciellt vid 

långvarig smärta som kan intervenera i flera delar av livet och ta över och bli en börda. 

Smärta kan även ge en känsla av hopplöshet eller övergivenhet. Det kan få patienten att 

ifrågasätta meningen med livet och i värsta fall överväga självmord (Ferrell 2005). 

 

Smärtbedömning 

Norrbrink och Lundeberg (2010) framhåller att en bra förutsättning för att ställa diagnos och 

klassificera smärttillståndet är att genomföra en noggrann smärtbedömning och identifiera de 

bakomliggande orsakerna till smärtan. För att genomföra en smärtbedömning bör den bestå 

av; smärtanamnes, smärtskattning och en klinisk undersökning. Lundberg et al. (2003) 

betonar att för att kunna utföra en optimal smärtbehandling är det viktigt att ställa relevanta 

och specifika frågor angående lokalisation, intensitet, dygnsvariation och karaktär. Werner 

och Strang (2003) betonar att en smärtbedömning kräver kunskaper inom anatomi, fysiologi 

och psykologi. Detta för att kunna göra en korrekt bedömning och kunna särskilja mellan de 

tre olika komponenterna som smärtan delas in i. Bedömningen är grunden för behandlingen 

av smärtan. Werner (2010) beskriver att skattningen av smärtintensitet som är gjord av 

vårdpersonal, som utgått från patientens smärtbeteende, i allmänhet inte är tillförlitlig. 

Författaren menar att den viktigaste enskilda parametern inom smärtbedömning är patientens 

egna självrapporterade smärtintensitet. Observation av smärtbeteendet kombinerat med högre 

eller lägre puls, ökat blodtryck eller ökad andning är ett bra sätt att skatta smärta.   

  

Lundberg et al. (2003) beskriver att det finns olika sätt att bedöma smärta. Detta kan bland 

annat göras genom visuell analog skala (VAS). Då används en horisontell linje där patienten 

anger smärtintensiteten på en skala mellan ingen smärta alls till värsta tänkbara smärta. Ett 

annat sätt att bedöma smärta är verbal beskrivande skala (VRS). Denna används på samma 

sätt som VAS-skalan, men då skattar patienten smärtan med siffror. Även McCarthy (2017) 

betonar att använda sig av ett verktyg vid bedömningen kan underlätta för sjuksköterskan 

samt även hjälpa patienten att förmedla sin smärta. 

  

Det är viktigt att sjuksköterskan informerar och uppmuntrar patienten att kontinuerligt 

redogöra för sin smärtupplevelse, på det sätt som känns rätt för patienten. När något har 

förändrats i patientens smärttillstånd eller något nytt uppkommit skall detta noggrant 

dokumenteras av sjuksköterskan och rapporteras vidare till ansvarig läkare. Detta för att 

kunna ge adekvat och individuellt anpassad smärtbehandling (Lundberg et al. 2003). 

McCarthy (2017) framhäver också i sin studie vikten av att bedömningen av smärtan blir 

korrekt för att inte förvilla patienten, vilket kan bidra till missförstånd mellan patient och 

sjuksköterska.      

                     

Kommunikation 

Fitzgerald et al. (2017) belyser vikten av god kommunikation vid smärtbedömning för att 

kunna ge en adekvat smärtbehandling för patienter. I sjukvårdsmiljö förekommer ett 

yrkesmässigt förhållningssätt till smärta och på vilket sätt den kommuniceras. Travelbee 

(1971) menar att det är svårt att förmedla en smärtupplevelse, så att en annan person ska 

kunna förstå den. Förmodligen kan upplevelsen av smärta inte kommuniceras på ett sådant 

sätt att en annan person i själva verket kan förstå exakt vad personen genomgår. 

  

Hægerstam (2008) beskriver att smärta kan kommuniceras såväl genom emotionell och verbal 

yttring såsom kroppsspråk eller somatiska reaktioner. Emotionell yttring kan vara enkla ljud 

som exempelvis skrik eller gråt, vilket är vanligt hos små barn. Vuxna som har ett utvecklat 
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språk använder sig inte i första hand av emotionell yttring för att förmedla smärta. Om 

smärtan däremot blir påtaglig kan den vuxna personen regrediera till det emotionella språket. 

Med endast emotionell kommunikation kan det vara svårt att avgöra om det är smärta 

personen försöker kommunicera. Verbal yttring förmedlas med det utvecklade språket, där 

människan ger uttryck för sina känslor och upplevelser så att det ska vara åtkomligt för andra. 

Genom den verbala yttringen kan människan ge en mer detaljerad förklaring. 

  

Kroppsspråket är en viktig del i människans kommunikation. Kroppsspråk är gester, 

kroppshållning och andra kroppsrörelser som används för att komplettera det emotionella och 

verbala språket. Om smärtan blir för påtaglig, vilket är olika för olika personer och varierar 

även i olika situationer, kan personens förmåga att kommunicera verbalt avstanna. Vid mindre 

smärta är kroppsspråket fortfarande viktigt genom att vara ett bra komplement till det verbala 

språket. Kopplat till kroppsspråket finns de somatiska reaktioner som kan uppkomma vid 

smärta och som ofta har förbindelse till det autonoma nervsystemet. Det vanligaste är ökad 

puls, ökad slagvolym, högre blodtryck, förstorad pupill och accelererande muskeltonus. 

Tarmens rörlighet minskar och salivproduktion avtar samt minskat kapillärt blodflöde 

förekommer (Hægerstam 2008). 

  

De flesta former av kommunikation är inlärda och därmed påverkade av den sociokulturella 

miljön. I tidig ålder är det den närmsta familjen som barnet har en emotionell relation till, som 

har betydande för hur smärta uttrycks. Om normen inom familjen är att förtrycka smärta lär 

sig barnet detta. Senare i livet vid möte med andra personer med en annan attityd till smärta, 

kommer personens attityd korrigeras till viss del. De yttre sociala kontakterna, såsom en 

granne, kollega eller avlägsen släkting har förmodligen inte samma påverkan på hur personen 

uttrycker smärta (Hægerstam 2008). 

  

Sjuksköterskans ansvar 

Sjuksköterskans grundläggande ansvarsområde inom omvårdnad är enligt International 

Council of Nurses (ICN) att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra 

lidande. Omvårdnad skall ges oberoende av exempelvis kön, hudfärg, ursprung eller social 

ställning (Svensk Sjuksköterskeförening 2017). 

  

Socialstyrelsen har sedan år 2005 haft ansvar för kompetensbeskrivningen gällande 

legitimerade sjuksköterskor men detta avslutades år 2017. Ansvaret ligger nu på 

verksamhetscheferna. Trots detta har Svensk Sjuksköterskeförening upprättat en ny 

kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor både inom det vetenskapliga 

kunskapsområdet och att arbeta utifrån en humanistisk människosyn. Sjuksköterskan skall 

arbeta för att bibehålla och främja hälsa, även att hantera sjukdom eller funktionsnedsättning 

samt att se till att patienterna upplever det bästa möjliga välbefinnandet och livskvalitet fram 

till döden. Sjuksköterskan skall arbeta utifrån sex kärnkompetenser som är; personcentrerad 

vård, säker vård, informatik, samverkan i team, evidensbaserad vård och förbättringskunskap 

vilket är viktiga delar vid bedömningen av smärta. Sjuksköterskan arbetar utifrån vetenskap 

och beprövad erfarenhet, samt arbetar utifrån ett etiskt förhållningssätt. Allt detta skall göras 

utifrån de lagar, författningar och styrdokument för hälso- och sjukvårdspersonal (Svensk 

Sjuksköterskeförening 2017).  

  

Omvårdnadsteoretikern Hendersons (1991) definition av sjuksköterskeyrket som publicerades 

i en broschyr år 1961, innebar att assistera personen i utförandet av aktiviteter bidragande till 

hälsa och tillfrisknande som personen annars skulle klara självständigt om den nödvändiga 

styrkan, viljan eller kunskapen fanns samt säkerställa en fridfull död. Det är av vikt att göra 
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detta så att personen får tillbaka sin självständighet så snart som möjligt. All vårdpersonal ska 

hjälpa och få hjälp av annan vårdpersonal. De ska sätta patienten i centrum och assistera 

därefter. Sjuksköterskan är och borde vara en oberoende utövare och vara kompetent att 

utföra självständiga omdömen, så länge det ej inkräktar på läkarens profession, så som 

diagnostisering. Henderson (1991) beskriver vidare att syftet med omvårdnad är att få en 

patients dag så normal som möjligt, vilket görs med hjälp av hennes teori 

gällande grundläggande omvårdnad. Sjuksköterskan behöver kunskap i biologi, 

beteendevetenskap samt färdigheter baserade på dessa kunskaper för att ge god omvårdnad. 

Lundberg et al (2003) beskriver även att sjuksköterskan har en stor betydelse i bedömningen 

av patientens smärta. Där sjuksköterskan utifrån ett helhetsperspektiv, förmedlar och följer 

upp den information som tagits del av från patienten som till exempel hur smärtan upplevs, 

om den ändrats eller upplevs på annat vis än tidigare. 

 

En del etniska grupper har enligt Narayan (2010) högre smärttolerans än andra och kan 

uthärda ökade nivåer av smärtstimulans under längre perioder. Eftersom smärta har 

psykologiska, sociala och andliga såväl som fysiska dimensioner påverkas det starkt av 

kulturella faktorer. Personer uttrycker därmed smärta olika beroende på kultur. Sjuksköterskor 

måste komma ihåg att patienternas olika kulturella mönster vanligtvis inte är rätt eller fel eller 

normala eller onormala, bara olika. De flesta av oss tenderar att tro att attityder och beteenden 

som matchar oss själva är korrekta och de som inte är onormala, felaktiga eller sämre. Denna 

tendens att känna att ens egna kulturella normer är korrekta och att utvärdera andras tro i 

ljuset av dem kallas etnocentrism (Narayan 2010). 

  

För att kunna mäta sjuksköterskans och annan sjukvårdspersonals kunskap och attityd till 

smärta utvecklade år 1987 Ferrell och McCaffrey (2012) instrumentet Knowledge and 

Attitudes Survey Regarding Pain (KASRP) som innehåller 37 punkter bestående av 21 sant 

eller falskt frågor och 16 flervalsfrågor. Instrumentet kan även användas som en före och efter 

utvärderingsåtgärd i utbildning angående smärtbedömning. (Bilaga 2) 

 

Problemformulering 

Sjuksköterskan har en viktig funktion vid bedömning av patientens smärta. Det är viktigt för 

vilken omvårdnad som skall ges. Vid mötet med en patient ska sjuksköterskan identifiera, 

bedöma, ställa specifika frågor samt tolka informationen som patienten ger utifrån dennes 

perspektiv. Patientens egen information är en av de viktigaste parametrarna att förhålla sig till 

i bedömningen. Det är en komplex bedömning, och för att den ska bli så korrekt som möjligt 

har sjuksköterskans förhållningssätt en viktig betydelse i mötet med patienten och för den 

individuella bedömningen av smärtan. För att kunna bedöma smärta krävs det att 

sjuksköterskan har en bred kunskap relaterat till vad nuvarande forskning visar, har rätt 

inställning och arbetar utifrån sjuksköterskornas riktlinjer.     

 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att undersöka vad som påverkar sjuksköterskans 

förhållningssätt vid bedömning av smärta. 
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Metod 

Denna studie är en litteraturstudie som genomförts enligt Polit och Beck‘s (2016) nio steg 

(figur 1). En litteraturstudie baserad på tidigare utförd forskning inom ett valt område. 

Resultatet i litteraturstudien grundas på de vetenskapliga artiklarnas resultat som granskats 

och sammanställts (Polit & Beck 2016). 

 

 

Figur 1. De nio stegen enligt Polit & Beck (2016). (Fritt översatt) 

 

Litteratursökning 

I steg 1 formulerades ett syfte enligt Polit & Beck’s (2016) nio steg. 

  

I steg 2 utformades en sökstrategi, val av databas och sökord valdes ut samt inklusions- och 

exklusionskriterier (Polit & Beck 2016). 

  

Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier för de valda artiklarna var att de skulle vara peer reviewed. texten av 

samtliga skulle vara på engelska och artiklarna var +publicerade mellan år 2014-01-01 till 

2019-01-24 samt att patienterna skulle vara 18 år eller äldre. I studien exkluderades artiklar 

som inkluderade patienter med demenssjukdom samt artiklar som utgick från ett 

patientperspektiv.     

  

I steg 3 genomfördes databassökningarna (Polit & Beck 2016). I litteraturstudien användes 

databaserna PubMed och CINAHL för att få fram vetenskapliga artiklar. CINAHL är enligt 

Forsberg och Wengström (2013) en databas som är specialiserad på omvårdnadsforskning, 

medan PubMed är en bredare databas som täcker forskning inom ämnena medicin samt 

omvårdnad. I PubMed användes sökorden Pain measurement, Pain measurement/nursing och 

Attitudes of health personnel. Alla sökorden var MeSH-termer. Nurs* approach söktes i fri 

text. Trunkering (*) används enligt Forsberg och Wengström (2013) för att inkludera alla 
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ändelser av ett valt sökord. Sökorden som användes i CINAHL som var medical headings var 

Pain measurement och Nurse attitudes. Nurs* approach och (“Nurs* approach”) söktes även 

här i fri text. Sökorden söktes ihop med hjälp av AND för att få fram ett färre antal artiklar 

anpassat efter syftet. Detta dokumenterades i tabell 1 och 2. Vid sökning av alla ord användes 

desamma inklusions- och exklusionskriterier. 

 

Urvalsprocessen 

I Steg 4 gjordes urval 1 genom att materialets titel och abstrakt granskades (Polit & Beck 

2016). Totalt granskades 464 artiklar efter relevans och användbarhet, där 271 var i PubMed 

och 193 i CINAHL. Det resulterade i 35 artiklar, 18 från PubMed och 17 från CINAHL i 

urval 1. Artiklar exkluderades då de inte stämde överens med litteraturstudiens syfte, om 

studien var gjord ur patientens perspektiv eller om det var en litteraturstudie. Artiklar 

exkluderades som inkluderade patienter med demenssjukdom och patienter under 18 år.     

  

I Steg 5 och 6 gjordes urval 2. Materialet från urval 1 lästes och granskades för att stämma 

överens med litteraturstudiens syfte (Polit & Beck 2016).  De 35 artiklar från urval 1 lästes i 

helhet och såg till att innehållet passade till litteraturstudiens syfte. Det resulterade i tio 

kvarstående artiklar, fem från varje databas, i urval 2. Artiklarna som exkluderades hade 

resultat som inte passade studies syfte, inkluderade annan vårdpersonal och presenterade ej 

sjuksköterskan enbart för sig själv i resultatdelen eller inkluderade barnsjuksköterskor. 

  

I Steg 7 gjordes urval 3. Materialet kvalitetsgranskades efter granskningsmallarna “Guide to 

an Overall Critique of a Quantitative Research Report” och “Guide to an Overall Critique of 

a Qualitative Research Report” (Polit & Beck 2016). Kvalitetskravet uppfylldes av samtliga 

artiklar och dessa redovisas i artikelmatrisen (bilaga 1). 
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 Tabell 1. Databassökning och urval i PubMed 2019-01-23 

 

Interna dubbletter redovisas i parentes. Externa dubbletter markerade med dubbel parentes. 

(MeSH)= MeSH-term. 

Tabell 2. Databassökning och urval i CINAHL 2019-01-24. 

 

Databas 

 

  Sökord 

 

Träffar         

 

Urval 1 

 

Urval 2 

 

Urval 3 

 S1 Pain measurement (MeSH) 18 655    

S2 Pain measurement/nursing (MeSH) 118    

S3 Attitude of health personnel 

(MeSH) 

26 939    

S4 Nurs* approach 16 027    

S3 OR S4 17 758    

S1 AND S3 121 10  4 4 

S1 AND S4 118 7 (3) 1 1 

S2 AND S3 23 0 (3)   

S2 AND S4 9 0 (2)   

Totalt  17 5 5 

 

Databas 

 

Sökord 

 

Träffar 

 

Urval 1 

 

Urval 2 

 

Urval 3 

  
 C

IN
A

H
L

 

S1 Pain measurement 

(MH) 

13 795    

S2 Nurse attitudes (MH) 5 531    

S3 Nurs* approach 10 488    

S4 (”Nurs* approach”) 53    

S1 AND S2 64 8 ((2)) 5 5 

S1 AND S3  128 9 (3) ((1)) 0  

S1 AND S4 1 1 (1) ((1)) 0  

Totalt  18 5 5 
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Interna dubbletter redovisas i parentes. Externa dubbletter markerade med dubbel parentes. 

(MH)= Medical heading. 

Databearbetning 

I Steg 8 gjordes en dataanalys och framtagandet av teman som motsvarar syftet av studien 

(Polit & Beck 2016). Artiklarna numrerades från ett till tio för att hålla redo på var och en. 

Sedan lästes resultatet enskilt av författarna och relevanta delar ströks över med 

markeringspenna. Resultatet diskuterades sedan tillsammans och de relevanta delarna 

sammanställdes. De relevanta delarna skrevs ner och de som liknade varandra delades in i 

teman med hjälp av post- it lappar. 

  

I Steg 9 sammanställdes resultatet (Polit & Beck 2016). Redovisas nedanför.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Det är viktigt att göra etiska överväganden innan påbörjandet av en litteraturstudie. Det 

innebär att artiklarna som används i resultatet ska ha fått tillstånd av en etisk kommitté samt 

att fusk ej får förekomma, såsom fabricering av data, plagiat eller förvrängning av 

forskningsprocessen (Forsberg & Wengström 2016). I denna litteraturstudie har etiska 

ställningstaganden utförts i form av att fusk ej förekommit och att båda författarna har läst 

igenom samtliga artiklar och lagt undan sin förförståelse, samt att primärkällor endast 

använts. Författarna har använt sig av ett engelskt-svenskt översättningsprogram för att 

undvika förvrängningar eller egen tolkning av materialet. För att garantera att de valda 

artiklarna höll en god kvalitet genomgick artiklarna en kvalitetsgranskning utefter Polit och 

Beck’s (2016) granskningsmallar för kvantitativa och kvalitativa studier.    
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Resultat 

Resultatet består av tio artiklar som genomgått kvalitetsgranskningen varav nio var 

kvantitativa studier och en var kvalitativ. Artiklarna publicerades i Italien, Grekland, Irland, 

Japan och fyra från USA samt två från Turkiet. Tre teman identifierades för att undersöka vad 

som påverkar sjuksköterskans förhållningssätt vid bedömning av smärta. Dessa teman är: 

varierande kunskap, betydelse av sjuksköterskans ålder, kön och kompetens och att tro på 

patienten. 

 

    

     

     

 

Figur 2. Faktorer som påverkar sjuksköterskans förhållningssätt vid bedömning av smärta. 

 

Varierande kunskap   

I detta tema framkom det i sju av tio studier att kunskapen var otillräcklig (Bloch 2017; 

Kiekkas et al 2015; Latina et al. 2015; Moceri et al. 2014; Ucuzal & Dogan 2014; Takai et al. 

2015; Vickers et al. 2014). 

 

I flera studier som använde bedömningsverktyget KASRP framkom att sjuksköterskorna hade 

otillräcklig kunskap vid smärtbedömning (Bloch 2017; Kiekkas et al 2015; Latina et al. 2015; 

Moceri et al. 2014; Ucuzal & Dogan 2014). Mer än hälften av sjuksköterskorna bedömde sig 

själva att deras kunskap var god (Takai et al. 2015; Vickers et al. 2014). Ingen av 

sjuksköterskorna bedömde att deras kunskap var medel eller dålig, trots detta visade 

bedömningsverktyget KASRP att kunskapen var otillräcklig (Vickers et al. 2014).  

   

Mer än hälften av sjuksköterskorna menade att det inte fanns någon skillnad i smärtkänslighet 

mellan äldre och yngre patienter (Takai et al. 2015). En sjuksköterska menade att äldre 

personer inte klagar på smärta om de inte har ont medan en annan uttryckte att äldre personer 

generellt inte klagar eftersom de inte gjorde det förr i tiden. De har aldrig klagat på smärta 

förr och kommer inte börja med det nu, därför behöver sjuksköterskorna vara mer frågvisa vid 

smärtbedömning av äldre (Gorawara-Bhat et al. 2017). 

  

Betydelse av sjuksköterskans ålder, kön och kompetens  

I detta tema framkom det i tre av tio studier att det inte fanns någon skillnad i attityd eller 

kunskap gällande smärtbedömning, däremot säger en att sjuksköterskor med längre erfarenhet 

hade högre kunskap (Latina et al. 2015; Moceri et al. 2014; Yildrim et al. 2015). Tre av tio 

studier påvisar att utbildning i smärtbedömning ökar kunskapen (Gorawara- Bhat et al. 2017; 

Kiekkas et al. 2015; Miner et al. 2018). 

 

Efter att sjuksköterskorna hade svarat på KASRP frågeformuläret påvisades det att det inte 

fanns någon signifikant skillnad mellan attityder eller kunskap hos sjuksköterskor gällande 

smärtbedömning avseende deras kön eller utbildningsnivå (Latina et al. 2015). En annan 

studie visade att det fanns ingen skillnad mellan kunskap eller attityd av smärtbedömning 

 

Varierande kunskap  

Betydelse av 

sjuksköterskans ålder, 

kön och kompetens 

 

Att tro på patienten 
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bland sjuksköterskorna när det kommer till ålder, erfarenhet eller specialistutbildning i 

akutvård (Moceri et al. 2014). Däremot fanns en större trolighet att utveckla en mer positiv 

attityd gentemot smärtbedömning bland sjuksköterskor på en viss form av 

intensivvårdsavdelning, samt att det fanns en större trolighet att de utvecklar en bra förståelse 

av smärtrelaterade frågor (Latina et al. 2015). Det fanns ingen signifikant skillnad som 

påverkade bedömningen av patientens smärta gällande kön, ålder eller yrkeserfarenhet hos 

sjuksköterskorna. Däremot fanns en mindre skillnad i att sjuksköterskor som hade längre 

erfarenhet av postoperativ smärta hade högre kunskap än övriga sjuksköterskor med liten 

erfarenhet av postoperativ smärta (Kiekkas et al. 2015). Något samband mellan 

sjuksköterskans erfarenhet eller utbildning gentemot smärtbedömning med hjälp av VAS 

framkom ej (Yildrim et al. 2015). Sjuksköterskor anser att utbildningsåtgärder behövs 

gällande smärtbedömning (Gorawara- Bhat et al. 2017). Kiekkas et al. (2015) menar att 

sjuksköterskorna fick en utökad kunskap efter studien då de deltagit i utbildningsprogram 

gällande smärtbedömning.  Miner et al. (2018) visar att sjuksköterskorna fick vara med på två 

utbildningar i workshops gällande smärtbedömning och de gjorde KASRP verktyget igen 

efter sex veckor vilket resulterade i att resultaten hade förbättrats och kunskapen ökat. 

 

Att tro på patienten  

I detta tema framkom det i fem av tio studier att sjuksköterskan inte tror på patientens 

självrapporterade smärta, däremot menar en studie att de tror på patienten (Gorawara- Bhat et 

al. 2017; ). 

 

Sjuksköterskorna upplevde att det fanns skillnader mellan patientens självrapporterade smärta 

och vad sjuksköterskan observerar av patientens beteende. I de flesta fall trodde inte 

sjuksköterskorna på patientens självrapporterade smärta. Många sjuksköterskor tyckte att ett 

bra sätt att bedöma smärta på var att bedöma patient som helhet, dokumentera både patientens 

självrapporterade smärta samt sjuksköterskans egen observation av patientens beteende och 

anpassa smärtskalan så att patienter skulle förstå dem bättre (Gorawara- Bhat et al. 2017; 

Kiekkas et al. 2015; Moceri et al. 2018; Vickers et al. 2014; Yildirim et al. 2015). 

  

Av de åtta vanligaste frågorna i KASRP verktyget som besvarades fel på med mer än 50% 

handlade en utav dem om själva smärtbedömningen hos patienten (Kiekkas et al. 2015; 

Moceri et al. 2014), även Vickers et al. (2014) påvisar okunskap i förhållningssätt då 

sjuksköterskorna fick två patientfall där de skulle bedöma patienters smärta, de båda 

patienterna hade uppgivit åtta i VAS skala och den ena patienten log och skrattade och hade 

besök, varav den andra låg ensam och grimaserade. Resultatet visade att i princip alla 

sjuksköterskor uppgav samma vaspoäng som patienten som låg ensam och grimaserade, 

däremot svarade uppgav mer hälften av sjuksköterskorna lägre vaspoäng på patienten som var 

glad och hade besök. Detta påvisar, vilket även Moceri et al. (2014) tar upp, att 

sjuksköterskorna har en tendens att tro mer på sin egen bedömning än patientens. Lite mer än 

hälften av sjuksköterskorna trodde inte på patienten när denne klagade på smärta och ännu 

fler ansåg att skrika av smärta var det mest överdrivna smärtuttrycket hos en patient. I 

sjuksköterskans smärtbedömning gavs lägre poäng av VAS än patientens egen bedömning 

(Yildirim et al. 2015). Motsägande är Bloch (2017) där sjuksköterskorna fick högre poäng i 

frågor angående tillit till patienten i smärta. Takai et al. (2015) menar att sjuksköterskor som 

observerar patientens smärtuttryck, överväger olika förklaringar av smärtan samt använder sig 

av samarbete vid bedömning hade signifikant högre uppfattning om förekomsten av smärtan 

än de som inte använde sig av samma tillvägagångssätt. 
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Sjuksköterskorna hade god kunskap gällande att patientens egen självrapportering är en av de 

mest tillförlitliga indikatorn i smärtbedömning. Trots detta utgick de flesta sjuksköterskorna 

endast från patientens beteende vid bedömningen och använde sällan bedömningsinstrument. 

Det visade sig att det inte rapporterades eller dokumenterades korrekt vad patienten hade 

uppgett vid bedömningen. Många av sjuksköterskorna poängterade att de önskade assistans av 

annan kollega vid smärtbedömningen (Ucuzal & Dogan 2014).  

 

Författarna anser att dessa tre teman kan påverka varandra i bedömningen av smärta hos 

sjuksköterskorna. Att sjuksköterskor överlag har okunskap gällande smärta och hur den ska 

bedömas, samt att det inte spelar någon roll hur gammal man är, var man jobbar, vilken 

erfarenhet eller utbildning sjuksköterskan besitter så bedöms den lika dåligt. Detta bidrar till 

att sjuksköterskan inte tror på patienten i bedömningen och anser sig själv veta bättre om 

patientens smärta utefter patientens beteende, rörelsemönster eller uttryck. Detta kan leda till 

onödigt lidande för patienten och resultera i en osäker vård samt att sjuksköterskan inte 

arbetar efter de kärnkompetenser sjuksköterskorna ska arbeta efter, eller de riktlinjer och lagar 

som finns såsom patientlagen och patientsäkerhetslagen. 
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Diskussion 

Litteraturstudiens syfte var att undersöka vad som påverkar sjuksköterskans förhållningssätt 

vid bedömning av smärta. Resultatet påvisade att sjuksköterskorna hade otillräcklig kunskap 

gällande smärtbedömning och att detta inte hade något med ålder, kön eller kompetens att 

göra. Det framkom även att sjuksköterskorna trodde mer på deras egen bedömning över 

patientens självrapporterade. Det visade sig även att utbildning var av vikt för utvecklande 

och bättre smärtbedömning. 

 

Resultatdiskussion 

I flera studier framkom det att sjuksköterskorna hade otillräcklig kunskap gällande 

smärtbedömning och det resulterade i det första temat varierande kunskap. Sjuksköterskorna 

enligt dem själva förlitade sig på patientens egen rapporterade smärta, dock visade det sig att 

sjuksköterskorna endast utgick efter patientens beteende vid bedömningen och inte hela 

patienten (Ucuzal & Dogan 2014). Detta styrks även av Clarke et al. (2014) där patienterna 

kände sig otrygga bland sjukvårdspersonal och hade svårt att veta hur de skulle förmedla samt 

beskriva deras smärta för att bli betrodda. De Rond et al. (2000) menar att sjuksköterskan har 

otillräcklig kunskap gällande smärta och bedömning, samt att det är för lite utbildning 

angående detta i grundutbildningen för sjuksköterskor. Det behövs enligt Gordh (2014) en 

bred och hög kunskap inom området smärta och hur den ska bedömas samt behandlas. 

 

I några studier framkom det att sjuksköterskor fick utökad kunskap efter att ha deltagit i 

utbildningsprogram gällande smärtbedömning (Kiekkas et al. 2015). Detta uppkom även i 

Miner et al. (2018) som använde sig av två utbildningstillfällen med hjälp av workshops som 

sjuksköterskorna fick delta i under studiens gång och de fick också bättre kunskap då de 

utvärderades sex veckor efter utbildningstillfällena. Även sjuksköterskorna i De Rond et al. 

(2000) fick gå utbildning i smärta och smärtbedömning, vilket resultatet visade att de fick 

bättre kunskap i smärta och smärtbedömning samt bättre förståelse för patienten. Detta styrks 

även med Brant et al. (2017) där de påvisar att om sjuksköterskan har mer kunskap och bättre 

attityd gällande smärta leder det till att förbättra patientens tillfredsställelse gällande dennes 

egen rapportering av smärta. Gretasdottir et al. (2017) visar däremot att de sjuksköterskorna 

som deltog i deras studie och som fick gå en kort kurs angående smärta inte fick bättre 

kunskap gällande smärtbedömning.  

 

I det andra temat betydelse av sjuksköterskans ålder, kön och kompetens påvisas det i två 

studier att ingen signifikant skillnad finns mellan kunskap och attityd när det kommer till 

ålder, kön eller utbildning hos sjuksköterskorna (Moceri et al. 2014; Latina et al. 2015). Det 

visar sig att sjuksköterskor på en viss form av intensivvårdsavdelning har tendens att utveckla 

en mer positiv attityd gentemot smärtbedömning (Latina et al. 2015). Gretasdottir et al. (2017) 

menar att desto högre utbildning du har, desto mer kunskap besitter man angående smärta, 

vilket Khalid och Majed (2015) också visat samt de även har hittat en mindre signifikant 

skillnad i smärtbedömning gällande kön, där manliga sjuksköterskor har bättre kunskap 

gällande smärta än kvinnliga. Däremot motsätter sig De Rond et al. (2000) då de inte ser 

någon signifikant skillnad när det kommer till ålder, kön eller utbildning relaterat till 

smärtbedömning hos sjuksköterskor.  Dobbes et al. (2014) menar att attityden till smärta kan 

variera mellan olika kulturer och religioner för både patienter och sjukvårdspersonal vilket, 

kan påverka bedömningen av smärta. Patienter från vissa kulturer föredrar att det är en 

kvinnlig sjukvårdspersonal som de blir vårdade av och uttrycker sin smärta till. Den kulturella 
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bakgrunden kan även hindra vårdpersonalen att bedöma smärta. Smärta ses framför allt 

oberoende av kulturell bakgrund som universellt och en individuell upplevelse. Vårdpersonal 

bör respektera patientens smärta oberoende av kultur och bakgrund (Dobbes et al. 2014). 

 

  

I denna studies sista tema, att tro på patienten framkom det att vårdpersonalen var splittrade 

gällande om de trodde på patientens egen rapporterade smärta samt vad sjuksköterskorna 

bedömde gentemot patienternas smärtbeteende (Moceri et al. 2014). Många av 

sjuksköterskorna trodde mer på deras egen bedömning än vad patienten uppgav (Gorawara- 

Bhat et al. 2017; Yildirim et al. 2015; Moceri et al. 2014). Det visar sig samtidigt att om 

sjuksköterskan använder sig av ett helhetsperspektiv vid bedömningen (Gorawara- Bhat et al. 

2017), och observerar smärtbeteende och dess uttryck samt försöker hitta bakomliggande 

orsak till smärtan och lyssnar på patienten så görs den mest korrekta bedömningen (Takai et 

al. 2015) Detta styrker även Gallagher et al. (2017) som betonar vikten av att ta med 

patientens egna ord vid smärtbedömning samt att göra smärtbedömningar vid jämna 

mellanrum för att undvika smärtutbrott. I Lindberg och Engström (2011) menar 

sjuksköterskorna som medverkade att smärta är en individuell upplevelse och om patienten 

uppger smärta, så har patienten smärta. Sjuksköterskor ska lägga sin personliga värdering åt 

sidan och bedöma patienten ur ett helhetsperspektiv. Detta överensstämmer med Hendersons 

(1991) som beskriver att sjuksköterskan ska vårda med patienten i centrum. Sjuksköterskan 

ska använda sina kunskaper i biologi och beteendevetenskap för att se patienten i helhet. 

Dansie och Turk (2013) påvisar också vikten av att bedöma hela patienten och inte endast 

symtomet smärta. De betonar även att det inte finns något verktyg som kan ge en objektiv 

förklaring, utan sjukvårdspersonal bör utgå från ett helhetsperspektiv och där ingår patientens 

egenrapportering. Detta är i överensstämmelse med Svensk Sjuksköterskeförenings (2017) 

där sjuksköterskans kärnkompetenser beskrivs hur sjuksköterskan ska arbeta med 

personcentrerad vård, arbeta i team och även utefter sjuksköterskans kompetensbeskrivning 

som betonar att sjuksköterskan ska arbeta vetenskapligt och utifrån en humanistisk 

människosyn. 

 

    

Metoddiskussion 

Litteraturstudien utfördes enligt Polit och Beck’s (2016) nio steg som är tydligt och detaljerat 

beskrivet, vilket hjälpte till att strukturera denna studie och ge den hög replikerbarhet. I 

litteratursökningen utformades syftet och utifrån detta exkluderades patienter med 

demenssjukdom, eftersom det krävs ett annat bemötande och andra skalor används vid 

bedömning av patienter med demenssjukdom samt att de uttrycker smärta på ett annat sätt 

jämfört med personer utan demenssjukdom. Herr et al. (2006) menar att demenssjukdomen 

påverkar patientens självrapportering av smärta. Minne, språk och kognitiv bearbetning som 

behövs för att förmedla smärta är försämrat eller förlorat. Även tolkningen av 

smärtstimulansen och det emotionella svaret påverkas. I studien användes artiklar från 2014-

01-01 till 2019-01-24. Författarna valde så få år som möjligt för att få fram så ny och aktuell 

forskning som går. För att få fram vetenskapliga artiklar användes databaserna PubMed och 

CINAHL. Att bara ha använt två databaser vid sökning av vetenskapliga artiklar kan vara en 

svaghet i denna studie. PubMed och CINAHL är på samma gång enligt Forsberg och 

Wengström (2016) de två stora databaserna inriktade på omvårdnadsforskning. 

  

I databearbetningen utformades teman genom att artiklarna lästes och diskuterades av båda 

författarna, vilket ses som en styrka då inget skulle missas eller feltolkas. Av alla artiklar som 

användes i resultatet var endast en av kvalitativ metod och detta kan ses som en svaghet. I 
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dessa artiklar kan sjuksköterskan ge en mer djupgående beskrivning utav deras 

förhållningssätt och attityd vid smärtbedömning. Forsberg och Wengström (2016) beskriver 

att kvalitativa studier används för att så grundligt som det går beskriva saker, att resultatet är 

mer genomgripande och att metoden många gånger omfattar en speciell omgivning och 

omständigheter samt att det ofta är en mindre grupp som undersöks. Kvalitativ metod kräver 

att forskaren blir intensivt involverad (Polit & Beck 2016). Samtidigt kan kvantitativ metod 

kan vara en styrka eftersom det låter sjuksköterskan att sitta själva i lugn och ro utan yttre 

påverkan och svarar på ett formulär samt att intervjuaren inte influerar resultatet. Trovärdighet 

i denna studie åstadkoms genom att resultatet endast består av vetenskapliga artiklarna som 

genomgått kvalitetsgranskning. Artiklarna som ingick i resultatet kom från sex olika länder, 

vilket även ses som en styrka då det visar bredd i denna litteraturstudies resultat. Kulturella 

skillnader kan påverka sjuksköterskornas förhållningssätt och kunskap vilket kan spela roll 

vid bedömning av smärta. Däremot kom ingen av studierna från norden, Sverige. Detta kan 

ses som en svaghet då det minskar överförbarheten. Polit och Beck’s (2016) menar att 

evidensbaserad praxis bygger på antagandet att studieresultatet inte är unikt för människor, 

platser eller omständigheter i den ursprungliga forskningen. Överförbarhet är i vilken 

utsträckning resultatets fynd kan överföras till andra miljöer eller grupper. Författarna anser 

att denna studies resultat inte är överförbart då alla artiklar inte säger exakt samma saker. 

Sjuksköterskornas otillräckliga kunskap visas i sju studier, i de kvarvarande studierna står ej 

något om de hade god kunskap eller ej.  

 

En svaghet var att i två av tio studier var bortfallet mer 70%. I ena studien användes 

bekvämlighetsurval vilket kan ha lett till att endast sjuksköterskor som var intresserade av 

ämnet svarade på frågeformuläret, och de kanske inte representerar alla akutsjuksköterskor. I 

den andra studien skickades frågeformulären till ålderdomshemmens avdelningschefer som 

valde ut en sjuksköterska och en undersköterska som jobbade full tid (dvs två anställda från 

varje anläggning inkluderades i studien). Svarsfrekvensen var låg vilket minskar 

generaliserbarheten av studien. 

 

KASRP användes i sex av artiklarna i resultatet. Vissa använde verktyget i helhet medan vissa 

använde en modifierad version där bland annat frågor angående barn exkluderades. 

Bedömningsverktyget är utformat av Ferrell och McCaffrey (2014) som har utvecklats under 

flera år med flera revideringar. Innehållsvaliditet bekräftades genom granskning från experter 

inom smärta. Validitet av verktygets struktur bekräftades genom att jämföra poängen hos 

sjuksköterskor med varierande kompetens, från studenter till smärtexperter. Reliabilitet för en 

före och efter utvärderingsåtgärd bekräftades genom upprepade tester i en fortlöpande 

utbildningsklass med sjuksköterskor. Punkterna i verktyget reflekterade både kunskap och 

attityd för att bekräfta reliabilitet.  

 

Slutsats 

Resultatet visade på sjuksköterskans bristande förhållningssätt gällande kunskap och attityd 

vid bedömning och dokumentation av smärta. Det visades även att utbildning ökar kunskapen 

hos sjuksköterskorna. Det fanns ingen skillnad i förhållningssätt eller kunskap hos 

sjuksköterskan när det kommer till ålder, kön, erfarenhet, utbildning och avdelning. I en 

studie visade det att sjuksköterskor med lång erfarenhet av postoperativ smärta gjorde något 

bättre bedömningar av smärta. Sjuksköterskorna ansåg att det fanns skillnader mellan 

patientens självrapporterade smärta och sjuksköterskans bedömning, vilket visade sig genom 

att sjuksköterskorna ej trodde på patientens självrapporterade smärta. I några studier visades 
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det att detta ej dokumenterades eller rapporterades korrekt. Sjuksköterskorna tyckte att ett bra 

sätt att bedöma smärta på var att utgå från ett helhetsperspektiv.  

 

Klinisk betydelse 

Sjuksköterskans förhållningssätt och kunskap vid smärtbedömning visar sig otillräcklig och 

detta oavsett ålder, kön, erfarenhet, utbildning och avdelning. Utökad kunskap gör 

smärtbedömningen mer korrekt och säkerställer att patienten får rätt vård. Resultatet indikerar 

att sjuksköterskor skulle gynnas av mer kunskap i smärta, bedömning och redan i 

grundutbildningen. Att utgå från ett helhetsperspektiv, att patientens egen smärtskattning tas i 

beaktning och att sjuksköterskan gör en egen bedömning av patienten är ett måste för att få en 

så god vård som möjligt.     

 

Förslag till fortsatt forskning  

Eftersom sjuksköterskans förhållningssätt och kunskap gällande smärtbedömning var 

otillräcklig, kan ett förslag till fortsatt forskning inom området vara att göra flera kvalitativa 

studier för att få en mer djupgående kunskap om sjuksköterskans förhållningssätt till 

smärtbedömning. Detta för att undersöka diskrepansen mellan sjuksköterskans 

förhållningssätt och kunskap samt dess praktiska utförande.  Fortsatt forskning vore även 

intressant från norden, då denna studie inte hitta några användbara nordiska studier. 
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Bilaga 1 Artikelmatris 

 Författare, titel, land och årtal Syfte Metod Resultat 

1 Bloch, C. 

Hispanic nurses’ knowledge 

of and approach to pain 

assessement and management. 

USA, 2017 

Att fastställa om latinamerikanska 

sjuksköterskor skiljer sig i bedömning 

och hantering av smärta vid 

latinamerikanska patienter gentemot 

övriga patienter och avgöra om det finns 

relationer mellan åtgärd och kulturella 

skillnader av latinamerikanska 

sjuksköterskors bedömning och 

smärtlindring. 

Metod: Kvantitativ. Deskriptiv 

tvärsnittsstudie.  

Datainsamling: Frågeformulären 

KASRP, Hispanic pain 

treatement survey och SASH. 

Urval: Bekvämlighetsurval.  

PROC Power utgav 143 

sjuksköterskor aktiva i National 

association of Hispanic nurses. 

Bortfall: 0 (0%) 

Dataanalys: Deskriptiv statistik 

SPSS 19. Cronbach’s alphas, 

faktoranalys och korrelation 

beräknades mellan 

frågeformulären. 

.  

Allmänsjuksköterskan hade 

otillräcklig kunskap om 

smärtbedömning och 

smärtlindring. 

På frågor angående tillit till 

patienten i smärta fick de 

högre poäng än 

undersökningen i helhet. 
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 Författare, titel, land och årtal Syfte Metod Resultat 

2 Gorawara, R. et al. 

Nurses’ perception of pain 

management for older-

patients in the emergency 

departement: a qualitative 

study. 

USA, 2016 

Att identifiera teman från 

sjuksköterskornas uppfattning av att 

bedöma äldre personers smärta. Att 

använda temana som en guide till 

utveckling av optimal intervention för att 

utveckla kvaliteten av 

smärtbedömningen på akutavdelningar. 

Metod: Kvalitativ studie.  

Datainsamling: Djupgående 

semi-strukturerade individuella 

intervjuer. 

Urval: Bekvämlighets urval av 

20 akutsjuksköterskor. 

Bortfall: 45 (69,2%)  

Dataanalys: Innehållsanalys. 

Akutsjuksköterskorna menar 

att smärta är subjektivt 

vilket bidrar till svårigheter 

att hitta rätt verktyg för 

smärtbedömning. Flera 

sjuksköterskor beskrev 

utmaningar att lösa 

olikheterna mellan 

patientens rapporterade 

smärta gentemot 

sjuksköterskans. 
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 Författare, titel, land och årtal Syfte Metod Resultat 

3 Kiekkas, P. et al. 

Predictors of nurses’ 

knowledge and attitudes 

toward postoperative pain in 

Greece. 

Grekland, 2015 

 

Att utvärdera kunskap och attityd 

gentemot patienters postoperativa smärta 

och identifiera prediktorer av kunskap 

och attityd gentemot postoperativ 

smärta. Så som sjuksköterskors 

demografiska och personliga 

egenskaper, arbetsförhållanden och 

känslor om arbetet. 

Metod: Kvantitativ. Deskriptiv 

tvärsnittsstudie. 

Datainsamling: Frågeformuläret 

KASRP-P. 

Urval: Bekvämlighetsurval av 

fem sjukhus utgav 182 

sjuksköterskor utav 237 som 

besvarade formuläret. 

Bortfall: 55 (23,21%) 

Dataanalys: Multiple linear 

regression analysis. SPSS. 

Cronbach’s alfa. 

Sjuksköterskorna på 

allmänkirurgi avdelningar 

hade otillräcklig kunskap 

angående smärta. Det fanns 

ingen signifikant skillnad 

mellan ålder, kön eller 

yrkeserfarenhet. 

Sjuksköterskor med mer 

erfarenhet inom 

postoperativ smärta hade 

betydligt högre poäng. 
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 Författare, titel, land och årtal Syfte Metod Resultat 

4 Latina, R. et al. 

Attitude and knowledge of 

pain management among 

Italian nurses in hospital 

settings. 

Italien, 2015 

Att dokumentera den nuvarande 

kunskapen och attityden gentemot 

smärtbehandling bland sjuksköterskor 

som jobbar på sjukhus. 

Metod: Kvantitativ. Deskriptiv 

tvärsnittsstudie. 

Datainsamling: Frågeformuläret 

KASRP. 

Urval: Bekvämlighetsurval 

utgav 286 sjuksköterskor från tre 

olika avdelningar på ett 

specialistsjukhus i Italien. 

Bortfall: 114 (28,5%) 

Dataanalys: Logistisk 

regressionsanalys genom 

STATA 11.0. Chi square test. 

 

Mellan attityd och 

arbetsplats, kön eller 

utbildningsnivå ses ingen 

signifikant skillnad. 

Sjuksköterskor från en form 

av intensivvårdsavdelning 

har högre sannolikhet att 

utveckla en positiv attityd 

gentemot smärta. Mellan 

kunskap och arbetsplats, 

kön eller utbildningsnivå ses 

ingen signifikant skillnad. 

Sjuksköterskor från en form 

av intensivvårdsavdelning 

har högre sannolikhet att få 

en bra förståelse av smärt 

relaterade frågor. 
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 Författare, titel, land och årtal Syfte Metod Resultat 

5 Miner, M.-B. et al. 

Enhancing cancer pain 

assessement and management 

in hospice. 

USA, 2018 

Att förbättra bedömning och hantering 

av cancerrelaterad smärta på hospice. 

Metod: Kvantitativ.  

Datainsamling: Frågeformuläret 

KAS före och efter utbildning 

Urval: Bekvämlighetsurval 

utgav åtta sjuksköterskor från ett 

hospice. 

Bortfall: 0 (0%) 

Dataanalys: Statistisk analys 

genom SPSS 20. 

All personal avslutade 

utbildningen. Kunskapen 

om cancerrelaterad smärta 

och bedömning förbättrades 

avsevärt.   
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 Författare, titel, land och årtal Syfte Metod Resultat 

6 Moceri, J.-T et al. 

Nurses’ knowledge an 

attitudes toward pain in the 

emergency departement. 

USA, 2014 

Att undersöka akutsjuksköterskors 

kunskap och attityd om smärta.  

Metod: Kvantitativ studie. 

Datainsamling: Frågeformuläret 

KASRP. 

Urval: Bekvämlighetsurval utav 

cirka 365 som utgav 91 

akutsjuksköterskor.  

Bortfall: 274 (75%)  

Dataanalys: Deskriptiv statistik. 

PASW 18.0. 

 

Resultatet visade ingen 

signifikant skillnad i poäng 

mellan ålder, kön, 

utbildning eller yrkesaktiva 

år. Resultatet visade även att 

de åtta frågorna som 

besvarade felaktiga med mer 

än 50% handlade en utav 

dem om 

akutsjuksköterskans 

bedömning och patientens 

egen rapportering av smärta. 

Akutsjuksköterskorna tror 

mindre på patientens egen 

rapportering av smärta än 

sin egen smärtbedömning.  
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 Författare, titel, land och årtal Syfte Metod Resultat 

7 Takai, Y. et al.  

Diffrences between nurses’ 

and care workers’ estimation 

of pain prevalence among 

older residents.  

Japan, 2015. 

Att undersöka bedömningar av 

sjuksköterskor och vårdpersonal av 

smärta generellt, långvarig smärta och 

patienter där deras smärtstatus är okänd. 

Att undersöka relationen mellan bedömd 

smärtutbredning och 

smärtbedömningsstrategier använda av 

både allmänsjukssjuksköterskor och 

vårdpersonal.   

Metod: Kvantitativ. 

Tvärsnittsstudie. 

Datainsamling: Frågeformulär 

bestående av fyra delar. 

Urval: Bekvämlighetsurval 

utgav 263 sjuksköterskor och 

annan vårdpersonal på fyra 

äldreboenden.  

Bortfall: 514 (82,5%).   

Dataanalys: Icke-parametrisk 

statistisk metod. IBM SPSS 

statistics 22, Mann- Whitney U 

test eller X² test och Spearman’s 

rank. 

 

Sjuksköterskornas 

bedömning av 

smärtutbredning var 

anmärkningsvärt dåligt, 

samt vid bedömning av 

långvarig smärta. 

Sjuksköterskor som 

observerade smärtuttryck, 

och övervägde olika 

förklaringar till smärtan och 

använde sig av samarbete 

vid bedömning hade högre 

bedömning av 

smärtutbredning än de som 

inte gjorde det samt 

sjuksköterskor som tittade 

efter kroppsspråk som 

uttryck för långvarig smärta.  
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 Författare, titel, land och årtal Syfte Metod Resultat 

8 Ucuzal, M. & Dogan, R. 

Emergency nurses’ 

knowledge, attitude and 

clinical decision making skills 

about pain. 

Turkiet, 2014 

Att undersöka akutsjuksköterskors 

kunskap, attityd och kliniska 

beslutsfattande färdigheter om smärta. 

Metod: Kvantitativ. 

Deskriptivstudie. 

Datainsamling: Frågeformulären 

Demographic Information 

Questionnaire, Knowledge and 

Attitude Questionnaire about Pain 

och Clinical Decision Making 

Survey 

Urval: Ingen urvalstyp användes. 

57 akutsjuksköterskor utav 98 

besvarade formulären. 

Bortfall: 41 (42%) 

Dataanalys: Deskriptiv analys. 

SPSS 15.0. 

 

Det visar sig att frågan om: 

patientens egen 

rapportering om smärta är 

den mest tillförlitliga 

indikatorn vid 

smärtbedömning hade 

högst antal korrekta svar. 

48,4% av sjuksköterskorna 

använder patientens 

beteenden för att bedöma 

svårighetsgraden av deras 

smärta, och 80,7% 

använder inte smärtskalan 

vid bedömning, 64,9% 

registrerar inte 

bedömningarna. Samt 

70,1% av sjuksköterskorna 

var fast beslutna att behöva 

assistans vid bedömning.  
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 Författare, titel, land och årtal Syfte Metod Resultat 

9 Vickers, N. et al. 

Surgical nurses in teaching 

hospital in Ireland: 

understandning pain. 

Irland, 2014 

Att fastställa basnivån av kunskap och 

attityd angående smärta av 

sjuksköterskor som jobbar på tre 

universitetssjukhus i Dublin. 

Metod: Kvantitativ. Deskriptiv 

tvärsnittsdesign. 

Datainsamling: Frågeformuläret 

KASRP. 

Urval: Bekvämlighetsurval av 

16 kirurgiska avdelningar på tre 

sjukhus utgav 94 sjuksköterskor 

av 180 som besvarat formuläret. 

Bortfall: 86 (47,8%) 

Dataanalys: Deskriptiv analys. 

SPSS 17.0. 

 

Sjuksköterskorna kirurg 

avdelningar hade otillräcklig 

kunskap inom snärta.  Två 

frågor i formuläret var 

patientfall, där en log och en 

grimasera, som användes för 

att fastställa sjuksköterskors 

förmåga att göra val 

beträffande smärtbedömning 

och interventioner. Nästa 

alla bedömde fallet med 

patienten som grimasera 

korrekt medan det var färre 

som svarade korrekt i fallet 

med patienten som log. Det 

fanns en signifikant skillnad 

i bedömningen av smärta i 

dessa fall. 
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 Författare, titel, land och årtal Syfte Metod Resultat 

10 Yildirim, M. et al. 

Preceptions of pain levels 

among orthopedic surgery 

patients, their relatives and 

nurses. 

Turkiet, 2015 

Att undersöka ortopedkirurgiska 

patienters smärtnivå, och hur smärtan 

uppfattas av deras anhöriga och 

sjuksköterskor. 

Metod: Kvantitativ. Deskriptiv 

och komparativstudie. 

Datainsamling: Datainsamlings 

formulär utarbetat av forskarna 

samt VAS. 

Urval: Bekvämlighetsurval. 

150 patienter, 150 anhöriga och 

50 sjuksköterskor från 

ortopedkliniker av fem sjukhus 

i Istanbul. 

Bortfall: Ej redovisat. 

Dataanalys: Deskriptiv 

statistik. SPSS 15,0. Mann-

Whitney U, Wilconxon, Single 

rank test, Linear regression and 

Speraman’s correlation 

analysis.  

 

I frågan om sjuksköterskor alltid 

tror på patienten när denna 

klagar på smärta, svarade ca 

hälften att de inte tror på 

patienten. Sjuksköterskors 

smärtbedömning gav lägre 

poäng än patientens 

självbedömda. Sjuksköterskans 

exakthet i patientens smärtpoäng 

var ej i relation till erfarenhet 

eller utbildningsnivå. 
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October 2012  

  

The “Knowledge and Attitudes Survey Regarding Pain” tool can be used to assess nurses 

and other professionals in your setting and as a pre and post test evaluation measure for 

educational programs. The tool was developed in 1987 and has been used extensively 

from 1987 - present. The tool has been revised over the years to reflect changes in pain 

management practice.  

  

Regarding issues of reliability and validity: This tool has been developed over several years. 

Content validity has been established by review of pain experts. The content of the tool is 

derived from current standards of pain management such as the American Pain Society, the 

World Health Organization, and the National Comprehensive Cancer Network Pain 

Guidelines. Construct validity has been established by comparing scores of nurses at various 

levels of expertise such as students, new graduates, oncology nurses, graduate students, 

and senior pain experts. The tool was identified as discriminating between levels of 

expertise. Test-retest reliability was established (r>.80) by repeat testing in a continuing 

education class of staff nurses (N=60). Internal consistency reliability was established 

(alpha r>.70) with items reflecting both knowledge and attitude domains.  

  

Regarding analysis of data: We have found that it is most helpful to avoid distinguishing 

items as measuring either knowledge or attitudes. Many items such as one measuring the 

incidence of addiction really measures both knowledge of addiction and attitude about 

addiction. Therefore, we have found the most benefit to be gained from analyzing the 

data in terms of the percentage of complete scores as well as in analyzing individual items. 

For example, we have found it very helpful to isolate those items with the least number of 

correct responses and those items with the best scores to guide your educational needs.  
  

Enclosed for your use is a copy of our instrument and an answer key. You may use and 

duplicate the tool for any purpose you desire in whole or in part. References to some of 

our studies which have included this tool or similar versions are included below.  We have 

received hundreds of requests for the tool and additional use of the tool can be found in 

other published literature.   We also acknowledge the assistance of several of our pain 

colleagues including Pam Kedziera, Judy Paice, Deb Gordon, June Dahl, Hob Osterlund, 

Chris Pasero, Pat Coyne and Nessa Coyle in the revisions over the years. If using or 

publishing the tool results please cite the reference as “Knowledge and Attitudes Survey 

Regarding Pain” developed by Betty Ferrell, RN, PhD, FAAN and Margo McCaffery, RN, 

MS, FAAN, (http://prc.coh.org), revised 2012.  
  

We hope that our tool will be a useful aid in your efforts to improve pain management in 

your setting.  

  

Sincerely,  
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Betty R. Ferrell, RN, PhD, FAAN    Margo McCaffery, RN, MS, FAAN  

Research Scientist        Lecturer and Consultant  
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Knowledge and Attitudes Survey Regarding Pain  
  

True/False – Circle the correct answer.  
  

T  F  1.  Vital signs are always reliable indicators of the intensity of a patient’s pain.  
  

T F 2.  Because their nervous system is underdeveloped, children under two years of age have decreased pain 

sensitivity and limited memory of painful experiences.  
  

T  F  3.  Patients who can be distracted from pain usually do not have severe pain.  
  

T  F  4.  Patients may sleep in spite of severe pain.  
  

T F 5.  Aspirin and other nonsteroidal anti-inflammatory agents are NOT effective analgesics for painful bone 

metastases.  
  

T F 6.  Respiratory depression rarely occurs in patients who have been receiving stable doses of opioids over a 

period of months.  
  

T F 7.  Combining analgesics that work by different mechanisms (e.g., combining an NSAID with an 

opioid) may result in better pain control with fewer side effects than using a single 

analgesic agent.  
  

T  F  8.  The usual duration of analgesia of 1-2 mg morphine IV is 4-5 hours.  
  

T F 9.  Research shows that promethazine (Phenergan) and hydroxyzine (Vistaril) are reliable potentiators of 

opioid analgesics.  
  

T  F  10.  Opioids should not be used in patients with a history of substance abuse.  
  

T  F  11.  Elderly patients cannot tolerate opioids for pain relief.  
  

T  F  12.  Patients should be encouraged to endure as much pain as possible before using an opioid.  
  

T F 13.  Children less than 11 years old cannot reliably report pain so clinicians should rely solely on the 

parent’s assessment of the child’s pain intensity.  
  

T  F  14.  Patients’ spiritual beliefs may lead them to think pain and suffering are necessary.  
  

T F 15.  After an initial dose of opioid analgesic is given, subsequent doses should be adjusted in accordance 

with the individual patient’s response.  
  

T  F  16.  Giving patients sterile water by injection (placebo) is a useful test to 

determine if the pain is real.  
  

T F 17.  Vicodin (hydrocodone 5 mg + acetaminophen 500 mg) PO is approximately equal to 5-10 mg of 

morphine PO.  
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T F 18.  If the source of the patient’s pain is unknown, opioids should not be used during the pain evaluation 

period, as this could mask the ability to correctly diagnose the cause of pain.  
  

T F 19.  Anticonvulsant drugs such as gabapentin (Neurontin) produce optimal pain relief after a single dose.  
     

T  F  20.  Benzodiazepines are not effective pain relievers unless the pain is due to muscle spasm.    
      
T F 21.  Narcotic/opioid addiction is defined as a chronic neurobiologic disease, characterized by behaviors 

that include one or more of the following: impaired control over drug use, compulsive 

use, continued use despite harm, and craving.  
  

  

  

  
Multiple Choice – Place a check by the correct answer.  

  
22. The recommended route of administration of opioid analgesics for patients with persistent cancer-

related pain is  
   _____ a. intravenous  

b. intramuscular  
c. subcutaneous  
d. oral  
e. rectal  
                     

23. The recommended route administration of opioid analgesics for patients with brief, severe pain of 

sudden onset such as trauma or postoperative pain is   
   _____ a. intravenous  

b. intramuscular  
c. subcutaneous  
d. oral  
e. rectal  
           

24. Which of the following analgesic medications is considered the drug of choice for the treatment of 

prolonged moderate to severe pain for cancer patients?  
a. codeine  
b. morphine  
c. meperidine  
d. tramadol  
            

25. Which of the following IV doses of morphine administered over a 4 hour period would be equivalent to 

30 mg of oral morphine given q 4 hours?  
a. Morphine 5 mg IV  
b. Morphine 10 mg IV  
c. Morphine 30 mg IV  
d. Morphine 60 mg IV  
  

26. Analgesics for post-operative pain should initially be given  
a. around the clock on a fixed schedule  
b. only when the patient asks for the medication  
c. only when the nurse determines that the patient has moderate or greater discomfort  
  

27. A patient with persistent cancer pain has been receiving daily opioid analgesics for 2 months.  

Yesterday the patient was receiving morphine 200 mg/hour intravenously.  Today he has been receiving 
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250 mg/hour intravenously.  The likelihood of the patient developing clinically significant respiratory 

depression in the absence of new comorbidity is   
a. less than 1%  
b. 1-10%  
c. 11-20%  
d. 21-40%  
e. > 41%  
  

28. The most likely reason a patient with pain would request increased doses of pain medication is  
a. The patient is experiencing increased pain.  
b. The patient is experiencing increased anxiety or depression.  
c. The patient is requesting more staff attention.  
d. The patient’s requests are related to addiction.  
  

29. Which of the following is useful for treatment of cancer pain?  
a. Ibuprofen (Motrin)  
b. Hydromorphone (Dilaudid)  
c. Gabapentin (Neurontin)  
d. All of the above  
  

  

  

  

  
30. The most accurate judge of the intensity of the patient’s pain is  

a. the treating physician  
b. the patient’s primary nurse  
c. the patient  
d. the pharmacist  
e. the patient’s spouse or family  
  

31. Which of the following describes the best approach for cultural considerations in caring for patients in 

pain:  
a. There are no longer cultural influences in the U.S. due to the diversity of the population.  
b. Cultural influences can be determined by an individual’s ethnicity (e.g., Asians are stoic, Italians are  

expressive, etc).  
c. Patients should be individually assessed to determine cultural influences.  
_____ d. Cultural influences can be determined by an individual’s socioeconomic status (e.g., blue 

collar  workers report more pain than white collar workers).    
  

32. How likely is it that patients who develop pain already have an alcohol and/or drug abuse problem?   
  

   < 1%                        5 – 15%                  25 - 50%                         75 - 100%  
  

33. The time to peak effect for morphine given IV is    _____a. 15 min.  
_____b. 45 min.  
_____c. 1 hour  
_____d. 2 hours  
  

34. The time to peak effect for morphine given orally is   
   _____a. 5 min.  

_____b. 30 min.  
_____c. 1 – 2 hours  
_____d. 3 hours  
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35. Following abrupt discontinuation of an opioid, physical dependence is manifested by the following:  
  _____ a. sweating, yawning, diarrhea and agitation with patients when the opioid is abruptly 

discontinued _____ b. Impaired control over drug use, compulsive use, and craving _____ c. The 

need for higher doses to achieve the same effect. _____ d. a and b  
    

   Case Studies  
  

   Two patient case studies are presented.  For each patient you are asked to make decisions about pain and medication.  
  

   Directions:  Please select one answer for each question.  
  

36. Patient A:  Andrew is 25 years old and this is his first day following abdominal surgery.  As you enter his room, he 

smiles at you and continues talking and joking with his visitor.  Your assessment reveals the following information:  

BP = 120/80; HR = 80; R = 18; on a scale of 0 to 10 (0 = no pain/discomfort, 10 = worst pain/discomfort) he rates 

his pain as 8.  
  

A. On the patient’s record you must mark his pain on the scale below.  Circle the number that represents your 

assessment of Andrew’s pain.  
  
0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 ---------------------------------------------

------------------------------------------------  
No pain/discomfort                                                                              Worst   
                                                                                                      Pain/discomfort  
  

B. Your assessment, above, is made two hours after he received morphine 2 mg IV.  Half hourly pain ratings 

following the injection ranged from 6 to 8 and he had no clinically significant respiratory depression, 

sedation, or other untoward side effects.  He has identified 2/10 as an acceptable level of pain relief.  His 

physician’s order for analgesia is “morphine IV 1-3 mg q1h PRN pain relief.”  Check the action you will 

take at this time.  

1. Administer no morphine at this time.  
2. Administer morphine 1 mg IV now.  
3. Administer morphine 2 mg IV now.  
4. Administer morphine 3 mg IV now.  

  
37. Patient B:  Robert is 25 years old and this is his first day following abdominal surgery.  As you enter his room, he 

is lying quietly in bed and grimaces as he turns in bed.  Your assessment reveals the following information: BP = 

120/80; HR = 80; R = 18; on a scale of 0 to 10 (0 = no pain/discomfort, 10 = worst pain/discomfort) he rates his 

pain as 8.  
  

  
A. On the patient’s record you must mark his pain on the scale below.  Circle the number that represents your 

assessment of Robert’s pain:  
0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
---------------------------------------------------------------------------------------

------ No pain/discomfort                                                                                

Worst  
                                                                                                          

Pain/discomfort   
B. Your assessment, above, is made two hours after he received morphine 2 mg IV.  Half hourly pain ratings 

following the injection ranged from 6 to 8 and he had no clinically significant respiratory depression, 

sedation, or other untoward side effects.  He has identified 2/10 as an acceptable level of pain relief.  His 

physician’s order for analgesia is “morphine IV 1-3 mg q1h PRN pain relief.”  Check the action you will 

take at this time:  
  

1. Administer no morphine at this time.  
2. Administer morphine 1 mg IV now.  
3. Administer morphine 2 mg IV now.  
4. Administer morphine 3 mg IV now.  
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Answer Key  

  

Knowledge and Attitudes Survey Regarding Pain  
  

True/False – Circle the correct answer.  
  

 F  1.  Vital signs are always reliable indicators of the intensity of a patient’s pain.  
  

F 2.  Because their nervous system is underdeveloped, children under two years of age have decreased 

pain sensitivity and limited memory of painful experiences.  
  

 F  3.  Patients who can be distracted from pain usually do not have severe pain.  
  

 T  4.  Patients may sleep in spite of severe pain.  
  

F 5.  Aspirin and other nonsteroidal anti-inflammatory agents are NOT effective analgesics for painful 

bone metastases.  
  

T  6.  Respiratory depression rarely occurs in patients who have been receiving stable doses of 

opioids over a period of months.  
  

T 7.  Combining analgesics that work by different mechanisms (e.g., combining an NSAID with an 

opioid) may result in better pain control with fewer side effects than using a single 

analgesic agent.  
  

 F  8.  The usual duration of analgesia of 1-2 mg morphine IV is 4-5 hours.  
  

F 9.  Research shows that promethazine (Phenergan) and hydroxyzine (Vistaril) are reliable 

potentiators of opioid analgesics.  
  

 F  10.  Opioids should not be used in patients with a history of substance abuse.  
  

    
 F  11.  Elderly patients cannot tolerate opioids for pain relief.  

  
 F  12.  Patients should be encouraged to endure as much pain as possible before using an opioid.  

  
F 13.  Children less than 11 years old cannot reliably report pain so clinicians should rely solely on the 

parent’s assessment of the child’s pain intensity.  
  

 T  14.  Patient’s spiritual beliefs may lead them to think pain and suffering are necessary.  
  

T 15.  After an initial dose of opioid analgesic is given, subsequent doses should be adjusted in 

accordance with the individual patient’s response.  
  

 F  16.  Giving patients sterile water by injection (placebo) is a useful test to determine if the pain is real. 
  

T 17. Vicodin (hydrocodone 5 mg + acetaminophen 300 mg) PO is approximately equal to 5 - 10 mg 

of morphine PO.  
  

F 18.  If the source of the patient’s pain is unknown, opioids should not be used during the pain 

evaluation period, as this could mask the ability to correctly diagnose the cause of pain.  
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F  19.  Anticonvulsant drugs such as gabapentin (Neurontin) produce optimal pain relief after 

a single dose.  
  

 T  20.  Benzodiazepines are not effective pain relievers unless the pain is due to muscle spasm.    
  

T 21.  Narcotic/opioid addiction is defined as a chronic neurobiologic disease, characterized by 

behaviors that include one or more of the following: impaired control over drug use, 

compulsive use, continued use despite harm, and craving.  
  

Answer Key  
  

Knowledge and Attitudes Survey Regarding Pain  
  

 Multiple Choice – Place a check by the correct answer.  
  

22. The recommended route of administration of opioid analgesics for patients with persistent cancer-

related pain is  
   _____ a. intravenous  

b. intramuscular  
c. subcutaneous  
    X    d. oral  
           e. rectal  
                   

23. The recommended route of administration of opioid analgesics for patients with brief, severe pain of 

sudden onset, such as trauma or postoperative pain is   
   __X_  a. intravenous  

b. intramuscular  
c. subcutaneous  
d. oral  
e. rectal  
                   

24. Which of the following analgesic medications is considered the drug of choice for the treatment of 

prolonged moderate to severe pain for cancer patients?  
            a. 

codeine      

X   b. 

morphine  
c. meperidine   
d. tramadol  
         

25. Which of the following IV doses of morphine administered over a 4 hour period would be equivalent to 

30 mg of oral morphine given q 4 hours  
              a. Morphine 5 mg IV  

    X    b. Morphine 10 mg 

IV  
c. Morphine 30 mg IV  
d. Morphine 60 mg IV  

  
26. Analgesics for post-operative pain should initially be given  

       X    a. around the clock on a fixed schedule  
b. only when the patient asks for the medication  
c. only when the nurse determines that the patient has moderate or greater discomfort  
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27. A patient with persistent cancer pain has been receiving daily opioid analgesics for 2 months.  

Yesterday the patient was receiving morphine 200 mg/hour intravenously.  Today he has been receiving 

250 mg/hour intravenously.  The likelihood of the patient developing clinically significant respiratory 

depression in the absence of new comorbidity is       X   a. less than 1%  
b. 1-10%  
c. 11-20%  
d. 21-40%  
e. > 41%  
  

28. The most likely reason a patient with pain would request increased doses of pain medication is  

     X    a. The patient is experiencing increased pain.  
b. The patient is experiencing increased anxiety or depression.  
c. The patient is requesting more staff attention.  
d. The patient’s requests are related to addiction.  
  

29. Which of the following is useful for treatment of cancer pain?  
a. Ibuprofen (Motrin)  
b. Hydromorphone (Dilaudid)  
c. Gabapentin (Neurontin)      X   d. All of the above   
  

30. The most accurate judge of the intensity of the patient’s pain is  
a. the treating physician  
b. the patient’s primary nurse  

     X   c. the patient  
d. the pharmacist  
e. the patient’s spouse or family  
  

31. Which of the following describes the best approach for cultural considerations in caring for patients in 

pain:  
a. There are no longer cultural influences in the U.S. due to the diversity of population.  
b. Cultural influences can be determined by an individual’s ethnicity (e.g., Asians are stoic, 

Italians are expressive, etc).  
     X   c. Patients should be individually assessed to determine cultural influences.  
_____d. Cultural influences can be determined by an individual’s socioeconomic status (e.g., blue collar 

workers report more pain than white collar workers).    
  

32. How likely is it that patients who develop pain already have an alcohol and/or drug abuse problem?  
  

   < 1%              5 - 15%               25 - 50%             75 - 100%  
  

33. The time to peak effect for morphine given IV is   __X_ a. 15 min.  
_____b. 45 min.  
_____c. 1 hour  
_____d. 2 hours  
  

34. The time to peak effect for morphine given orally is  _____a.  5 min.  
_____b. 30 min  
__X_ c. 1 – 2 hours  
_____d. 3 hours  
  

35. Following abrupt discontinuation of an opioid, physical dependence is manifested by the following:  
  ___X_ a. sweating, yawning, diarrhea and agitation with patients when the opioid is abruptly 

discontinued _____ b. Impaired control over drug use, compulsive use, and craving _____ c. The 

need for higher doses to achieve the same effect. _____ d. a and b  
    

     Case Studies  
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   Two patient case studies are presented.  For each patient you are asked to make decisions about pain and medication.  

  
   Directions:  Please select one answer for each question.  

  
36. Patient A:  Andrew is 25 years old and this is his first day following abdominal surgery.  As you enter his room, he 

smiles at you and continues talking and joking with his visitor.  Your assessment reveals the following information:  

BP = 120/80; HR = 80; R = 18; on a scale of 0 to 10 (0 = no pain/discomfort, 10 = worst pain/discomfort) he rates 

his pain as 8.  
  

A. On the patient’s record you must mark his pain on the scale below.  Circle the number that represents your 

assessment of Andrew’s pain.  
  

0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
---------------------------------------------------------------------------------------------  
No pain/discomfort                                                                              Worst   
                                                                                                      Pain/discomfort  
  

B. Your assessment, above, is made two hours after he received morphine 2 mg IV.  Half hourly pain ratings 

following the injection ranged from 6 to 8 and he had no clinically significant respiratory depression, 

sedation, or other untoward side effects.  He has identified 2/10 as an acceptable level of pain relief.  His 

physician’s order for analgesia is “morphine IV 1-3 mg q1h PRN pain relief.”  Check the action you will 

take at this time.  

1. Administer no morphine at this time.  
2. Administer morphine 1 mg IV now.  
3. Administer morphine 2 mg IV now.  
     X   4. Administer morphine 3 mg IV now.  
  

37. Patient B:  Robert is 25 years old and this is his first day following abdominal surgery.  As you enter his room, he 

is lying quietly in bed and grimaces as he turns in bed.  Your assessment reveals the following information: BP = 

120/80; HR = 80; R = 18; on a scale of 0 to 10 (0 = no pain/discomfort, 10 = worst pain/discomfort) he rates his 

pain as 8.  
A. On the patient’s record you must mark his pain on the scale below.  Circle the number that represents your 

assessment of Robert’s pain:  

0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
---------------------------------------------------------------------------------------

------ No pain/discomfort                                                                                       

Worst  
                                                                                                              

Pain/discomfort   
B. Your assessment, above, is made two hours after he received morphine 2 mg IV.  Half hourly pain ratings 

following the injection ranged from 6 to 8 and he had no clinically significant respiratory depression, 

sedation, or other untoward side effects.  He has identified 2/10 as an acceptable level of pain relief.  His 

physician’s order for analgesia is “morphine IV 13 mg q1h PRN pain relief.”  Check the action you will 

take at this time:  

1. Administer no morphine at this time.  
2. Administer morphine 1 mg IV now.  
3. Administer morphine 2 mg IV now.     X    4. Administer morphine 3 mg IV now.  

  

  

  

 


