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ABSTRACT

The purpose of this study was to explore how to improve pain alleviation for patients

with cancer disease in the end of life. The proposed lack of knowledge concerning pain

and pain treatment among nursing staff served as a point of departure for a literature

study. The study was based on a perspective on pain as a multidimensional

phenomenon. The result showed that the nurses’ lack of knowledge about pain was

extensive. Moreover, many barriers to perform adequate assessment and treatment were

identified. Several studies described how communication between nurses and patients

could contribute to improve pain alleviation. Another conclusion is that a combination

of pharmacological treatment and non-pharmacological interventions were successful

for managing pain problems. Non-pharmacological therapies also contributed to

increased communication between nurse and patient. A major conclusion in the study is

that nurses’ pain assessment and treatment could be improved if their knowledge about

the topic were extended through specific educational interventions. The results also

support our hypothesis that regarding pain as multidimensional provides possibilities to

improve patients’ experiences of well-being in the end of life.
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INLEDNING

Många patienter med cancersjukdom lider av smärta i livets slutskede och det har

framkommit att det råder kunskapsbrist hos sjukvårdspersonal när det gäller att lindra

smärta. Detta ses som ett stort hinder för patienter att få optimal smärtlindring. I

undersökningar har det visat sig att systematisk smärtbedömning inte utförs, att

sjuksköterskor sällan använder icke farmakologiska interventioner och att det finns

brister i kunskap då det gäller smärta och vård vid smärta (Simonsen-Rehn, Sarvimäki

& Sandelin Benkö, 2000). Mot denna bakgrund anser vi att det är angeläget att belysa

smärtproblematiken hos patienter med cancersjukdom som befinner sig i livets

slutskede, för att kunna utveckla olika metoder för att möta dessa patienters behov av

god smärtlindring och välbefinnande.

BAKGRUND

I bakgrunden kommer vi att belysa två olika definitioner på smärta och cancerrelaterad

smärta ur ett mångdimensionellt perspektiv. Dimensionerna innefattas av fysiska,

psykiska, sociala och andligt/existentiella aspekter. Även smärtlindring och omvårdnad

samt sjuksköterskans roll i vården av cancerpatienter tas upp.

Cancerrelaterad smärta

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (SSF) och Statens Planerings och

Rationaliseringsinstitut (SPRI) (1999) drabbas cirka 40 000 personer varje år av cancer i

Sverige. Studier visar att cirka 50 procent av patienter med cancersjukdom upplever

smärta. Smärtförekomsten varierar med tumörtyp, tumörens lokalisation,

sjukdomsstadium och förekomst av metastaser. Vid långt framskriden sjukdom ökar

förekomsten av smärta till cirka 70 procent och under sista levnadsveckan upplever

cirka 90 procent av patienterna perioder av svår smärta. Det finns idag kunskaper om

smärta och metoder för att erbjuda en effektiv smärtbehandling. Trots detta fortsätter

den cancerrelaterade smärtan att vara ett problem. Kunskaper om smärta och

smärtbehandling sprids inte tillräckligt aktivt och kompetensen hos hälso- och
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sjukvårdspersonal varierar. Brister inom smärtbehandling i livets slutskede är särskilt

påtalat.

Smärta beskrivs som en mångdimensionell och individuell upplevelse. IASP:s

(International Association for the Study of Pain) definition av smärta lyder:
Smärta är en obehaglig sensorisk och/eller emotionell upplevelse associerad med faktisk

eller potentiell vävnadsskada eller som beskrivs i termer av sådan skada (Nystrand &

Röhl, 1999, s. 7).

Smärta är således en högst individuell upplevelse som förutom den sensoriska

komponenten påverkas av tankar, känslor och minnen av tidigare smärta. Smärta kan

även förekomma utan skada eller sjukdom. I alla kontakter med människor som har

smärta bör grundsynen därför vara att patientens upplevelse av smärta är verklig och

därmed inte kan ifrågasättas (SSF & SPRI, 1999). Detta understryks av McCafferys

definition av smärta som lyder: ”Smärta är vad personen som upplever smärtan säger att

den är och existerar närhelst han/hon säger så” (SSF & SPRI, 1999, s.11). Genom dessa

två smärtdefinitioner vill vi belysa vikten av patientens subjektiva upplevelse

(Killander, Modig & Nilsson, 1999; Simonsen-Rehn et al, 2000).

Enligt SSF och SPRI (1999) väcker cancersjukdom ofta rädsla för okontrollerbar

smärta, förlust av funktioner och en nära förestående död. Smärta kan tolkas som ett

tecken på att sjukdomen förvärras, vilket ökar ångest och oro, som i sin tur förstärker

smärtupplevelsen. Smärta påverkar funktioner som aktivitet, sömn och aptit, vilket kan

leda till att redan svaga patienter försvagas ytterligare. Att vara svårt sjuk och dessutom

ha smärta påverkar patientens autonomi. Det kan vara en kränkning av autonomin att

inte själv kunna påverka smärtans orsak eller kunna vidta åtgärder för att undvika

smärtan. Effektiv smärtlindring är av lika stor vikt för de som befinner sig i en stabil

sjukdomsfas och som förväntas få en lång överlevnad som för patienter med långt

framskriden sjukdom. Alla patienter har rätt till en adekvat och individuell

smärtbehandling. Målet med smärtbehandlingen är i första hand att lindra smärta och

andra tillhörande symtom i syfte att uppnå bästa möjliga funktion och välbefinnande.

Det är viktigt att sjuksköterskan förstår patientens totala smärtupplevelse. Den fysiska

smärtlindringen får oftast fullgod effekt först efter att patienten ordnat upp sociala
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problem eller har fått tala ut om andliga tvivel och tro eller meningen med livet och

döden. Smärta påverkar hela människan (Mathisen, 1997) och därför har vi valt att

studera smärta utifrån fyra olika dimensioner: fysisk, psykisk, social och

andlig/existentiell. Sarvimäki och Stenbock-Hult (1996) skriver, trots att dimensionerna

kan beskrivas var för sig utgör patienten en helhet. Processer i dimensionerna påverkar

varandra och ett och samma fenomen kan uttryckas i de olika dimensionerna och det

kan därmed vara svårt att avgränsa vissa fenomen och processer till enbart en

dimension. Henderson (1991) anser det viktigt att man som sjuksköterska inser att alla

patienter har gemensamma behov men att de tillgodoses på olika sätt. Sjuksköterskan

kan aldrig helt förstå eller fullständigt tillfredsställa behoven en patient har. Det hon kan

göra är att bistå patienten i de åtgärder som är avsedda att leda fram till hälsa,

tillfrisknande eller en värdig död (a.a). Ett sätt att lindra fysisk smärta hos en allvarligt

sjuk och döende patient, är att se till att patientens grundläggande behov blir

tillgodosedda. Sådana omvårdnadsåtgärder kan vara bekvämt sängläge, hjälp med den

personliga hygienen och ett snyggt och prydligt sjukrum. Dessa åtgärder kan leda till att

patienten kan känna sig bättre och samtidigt uppleva att någon visar omtanke. God

omvårdnad är mycket viktigt för att patientens smärta ska kunna förebyggas och lindras

(Mathisen, 1997).

Vidare framhåller Henderson (1991) att förmågan att känna samhörighet med patienten

är ett utmärkande drag för en sjuksköterska. För att komma patienten in på livet bör hon

kunna lyssna, intuitivt kunna uppfatta vad patienten vill samt uppmuntra patienten att

uttrycka sina känslor på olika sätt. I SOU 2000:6 skrivs det att sjuksköterskan bör ha

kunskap och förståelse för smärtans olika dimensioner samt förmåga att lyssna och

bemöta patienters känsloyttringar så att de kan leva så smärtfritt som möjligt (a.a). Om

man som sjuksköterska tillämpar helhetsperspektiv för att beskriva och förstå

uppkomstmekanismer, normalreaktioner och sjukdomstillstånd kan vårt sätt att möta

och behandla patienter komma att bli mer ändamålsenligt (Lundin, 1999).

Smärta kan upplevas i de olika dimensionerna. Oberoende av i vilken dimension den

upplevs är den något som hör till livet. Smärtan har en viktig uppgift. Den fungerar som
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ett budskap och säger någonting om individens livssituation (Sarvimäki & Stenbock-

Hult, 1996). Härmed kommer vi att belysa smärta utifrån dimensionerna.

Fysisk dimension av smärta

Fysiska aspekter av smärtan kan utgöras av att till exempel en cancertumör pressar ihop

inre organ och täpper till blodkärl. Smärtan kan också orsakas av att tumören trycker på

nerver eller ger frakturer i skelettet, så kallade patologiska frakturer. Patienten kan

dessutom ha fysiska smärtor i leder och muskler, därför att sjukdomen gör att patienten

blir liggande passiv i sängen (Mathisen, 1997).

När kroppens smärtreceptorer, nociceptorer stimuleras leds smärtimpulserna via perifera

nervsystemet genom ryggmärgen till centrala nervsystemet. Smärtan upplevs när

impulserna har nått medvetandet. Den fysiska smärtan kan indelas i nociceptiv och

neurogen smärta (Killander et al, 1999).

Den nociceptiva smärttypen orsakas av vävnadsskada som ger direkt stimulering av

nociceptorerna eller via smärtproducerande ämnen. Nociceptiv smärta har sitt ursprung i

tre strukturer: huden, muskel-skelettsystemet och de inre organen. Huden är rikligt

försedd med nociceptorer, som har till uppgift att hindra oss från omfattande skador.

Muskel-skelett systemet innerveras också av nociceptorer, men inte i så riklig mängd

som huden. Detta innebär att smärtan blir mindre exakt lokaliserad (Tønnessen, 1991).

Nociceptorerna har sitt ursprung i perifera receptorer som specifikt reagerar på

smärtsamma retningar. Dessa nociceptorer är försörjda med a-deltafibrer och c-fibrer

och har normalt ingen spontan aktivitet. I samband med vävnadsskada till exempel

tumörväxt, inflammation eller ischemi bildas smärtframkallande ämnen som

prostaglandiner och bradykinin. Dessa ämnen stimulerar nociceptorerna (Ericson &

Ericson, 2002). A-deltafibrerna är något tjockare än c-fibrerna och är myeliniserade

med en hög fortledningshastighet. A-deltafibrerna förmedlar smärta av en stickande,

intensiv, ytlig och kortvarig karaktär. C-fibrerna är tunna och omyeliniserade samt har

långsam fortledningshastighet. De förmedlar smärta av en borrande, brännande, djup

och långvarig karaktär (Tønnessen, 1991). Nociceptiv smärta delas in i somatisk smärta
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där bland annat muskler, bindväv, skelett och hud ingår, samt i visceral smärta som

avser smärta utlöst från inre organ (Killander et al, 1999). Den viscerala smärtan skiljer

sig från den somatiska genom att smärtan ofta utlöses av tänjning, distension i bukorgan

(Fridegren & Strang, 1999). Visceral smärta är diffus, djup och svårlokaliserad och ofta

förknippad med autonoma symtom som svettning och illamående (Bertler, 1999).

Lokalisering av visceral smärta kan försvåras av fenomenet överförd smärta. Överförd

smärta definieras som smärta som upplevs i en annan del av kroppen än där det

patologiska tillståndet föreligger (Hawthorn & Redmond, 1999). Smärtande

levermetastaser kan till exempel stråla ut mot höger skulderblad och smärtor i

pancreasområdet ut mot vänster skulderblad (Fridegren & Strang, 1999).

Neurogen smärta uppkommer på grund av skada eller förändrad funktion i själva

nervsystemet. Neurogen smärta brukar delas in i central eller perifer smärta. Vid central

smärta finns orsaken i hjärnan eller ryggmärgen. Perifer neurogen smärta orsakas av

skador eller störningar ute i kroppen, utanför hjärnan och ryggmärgen (Nystrand &

Röhl, 1999). Det finns många orsaker till neurogen smärta. Vanliga orsaker vid cancer

är en yttre kompression av nervrot, till exempel på grund av kotkompression eller

tumörväxt i anslutning till nervrot samt direkt inväxt av cancerceller i nervskidan

(Fridegren & Strang, 1999). Den neurogena smärtan kan vara både långvarig och

obehaglig, och beskrivs som brännande, dov, molande eller borrande. Även episoder av

skarp, ilande smärta kan förekomma (Hawthorn & Redmond, 1999).

Det har i undersökningar framkommit att cancerpatienter upplever mycket smärta

(Simonsen-Rehn et al, 2000). Smärta kan förorsakas av själva cancersjukdomen, men

cancerpatienterna upplever även smärta i samband med undersökningar och

behandlingar samt i samband med olika vårdåtgärder. Dessutom upplever

cancerpatienterna smärta av andra orsaker såsom migrän, reumatism och nack- och

ryggbesvär. Smärta inverkar på alla dimensioner av cancerpatienters välbefinnande och

smärtlindring bör prioriteras inom hälso- och sjukvårdens alla områden (a.a).
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De vanligaste orsakerna till fysisk smärta vid cancersjukdom är:

• Spridning av sjukdom: tumör som trycker på nerver eller nervrika vävnader, hindrar

passage i tarm eller blodkärl.

• Följder av cancer: ökad risk för benbrott, inflammationer, bältros och blodpropp.

• Följder av behandling: cellgift och strålbehandling kan ge problem med bland annat

illamående. Strålbehandling kan skada tarmar, nerver eller ge irriterande ärr. Större

operationer kan förorsaka smärta. De flesta patienter har flera typer av smärta

samtidigt. Det kan vara både muskelspänningar och cancer som förorsakar smärtan.

• Annan sjukdom eller skada: reumatism, muskelspänning, ryggvärk, bältros eller

blodpropp (Husebö, 1991).

Cancern i sig och metastaser kan ge upphov till smärta, men en stor del av

smärtupplevelsen beror på en kraftig inflammatorisk reaktion som cancern ger upphov

till (Fridegren & Strang, 1999).

Psykisk dimension av smärta

Psykiska aspekter av smärta kan uppstå därför att patienten fruktar döden eller ängslas

för att den fysiska smärtan ska bli outhärdlig. Patienten kan också vara rädd för att bli

lämnad ensam i sin förtvivlade situation (Mathisen, 1997). Även om smärta vanligen

härrör från kroppsliga strukturer, är den på många sätt ett psykologiskt fenomen.

Upplevelsen påverkas av erfarenheter, förväntningar, kunskaper, attityder, känslor och

föreställningar. Smärta är en alarmsignal, som betyder hot om kroppsskada och syftar

till att undvika eller motverka skada. Ofta är hotet också riktat mot jagets integritet och

existens, något som tar sig uttryck i ångest. Kopplingen mellan smärta och ångest är

därför stark, och de båda upplevelserna kan vara svåra att skilja åt för patienten

(Socialstyrelsen, 2001). Psykisk smärta är det som gör ont i själen. Det innefattar allt

som skrämmer, oroar eller stör patientens sinnesfrid (Killander et al, 1999). På ett

djupare plan visar sig den psykiska smärtan i en hel väv av känsloupplevelser. Patienter

i livets slutskede växlar ofta mellan förnekande och insikt, revolt och underkastelse,

accepterande och protest, hopp och uppgivenhet, vilja att leva och önskan att dö

(Brattgård, 1999).
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Social dimension av smärta

Sociala aspekter av smärta kan patienten uppleva när hon vet att döden är nära

förestående och hon måste lämna mycket som varit betydelsefullt i livet. Patienten

kommer snart att få ta avsked av familj, vänner, arbetskamrater och andra som hon

upplevt mycket tillsammans med. Tanken på att inte längre finnas med i ett socialt

sammanhang kan kännas outhärdligt. I den sociala smärtan ingår förlust av identitet,

kropp och självkontroll (Arlebrink, 1996). Den sociala smärtan uppstår också när

patienten lämnas utanför sin tidigare gemenskap med familj, vänner och arbetskamrater.

Vännerna kommer inte, andra hör inte av sig längre eller vet inte vad de ska prata om.

De praktiska sakerna som ekonomi och egendom kan också orsaka social smärta

(Killander et al, 1999). Den sociala smärtan kan ta sig uttryck i ångest för hur de

närstående har det eller kommer att få det sedan patienten själv gått bort. Särskilt

smärtsamt kan det vara att tänka på hur små barn ska klara sig, när mor eller far dör.

Social smärta kan också uppstå om patienten inte har möjlighet att ta farväl av personer

som betytt mycket för henne under livet (Mathisen, 1997).

Andlig/existentiell dimension av smärta

Andligt/existentiella aspekter av smärta kan uppstå när en patient konfronteras med sin

egen, snart förestående död. Vissa patienter känner rädsla för vad som kan komma efter

döden (Mathisen, 1997). Ingen som drabbas av en svår sjukdom undgår att ställa

grundläggande livsfrågor efter att ha kommit till insikt om att hela ens jag hotas av

utplåning (Arlebrink, 1996). Inför döden blir ofta de stora livsfrågorna om livets mening

och mål aktuella, inte bara för patienten och de närstående utan även för vårdpersonal

(Brattgård, 1999). Termen existentiell smärta används mycket sällan av patienten själv

och kan bidra till begreppsförvirring. Som patient relaterar man ofta smärtupplevelsen

till kroppsskada (Eckerdal, 2001).

Omvårdnad vid cancerrelaterad smärta

I SOSFS 1993:17 anges att syftet med omvårdnad bland annat är att minska lidande och

ge möjlighet till en värdig död. Omvårdnad omfattar således även åtgärder i syfte att

undanröja smärta och obehag. I ett delbetänkande från kommittén om vård i livets

slutskede (SOU 2000:6) används begreppet palliativ vård för att beteckna vård i livets
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slutskede. Palliativ vård syftar till en aktiv helhetsvård av hela patienten under hela

vägen ända fram till döden (a.a). Inom den palliativa vården sker möten mellan personal

och patienter som befinner sig i en kritisk livssituation, patienter som vet att de har en

svår sjukdom som kommer att leda till döden (Beck-Friis & Strang, 1999). Syftet med

palliativ vård är att göra livet så bra som möjligt för den svårt sjuke patienten som har

passerat brytpunkten för kurativ behandling. Med palliativ vård menas att utifrån den

situation patienten befinner sig i, vidta de åtgärder som är möjliga för att stärka

patientens autonomi (Arlebrink, 1996). Palliativ vård varken påskyndar eller

senarelägger döden. Målet vid palliativ behandling är att lindra smärta och andra

besvärande symtom av fysisk, psykisk, social eller existentiell natur. För att kunna

erbjuda bred kompetens krävs ett teamarbete och god kommunikation (Strang, 1999).

Den palliativa vården bör kunna erbjuda stödåtgärder för att hjälpa patienten att leva ett

så aktivt liv som möjligt till livets slut och för att hjälpa familjen att orka med

situationen under patientens sjukdom och under sorgearbetet (SOU 2000:6).

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR

Trots att kunskaper om cancerrelaterad smärta ökar innebär bristande kunskaper hos

personalen ett problem för många patienter. Smärta är en individuell upplevelse och

därför bör grundsynen vara att utgå från patientens upplevelse av smärta i bedömning

och behandling (SSF & SPRI, 1999). Som sjuksköterska är det viktigt att förstå

patientens totala smärtupplevelse (SOU 2000:6) och därför har vi valt att se smärta

utifrån de fyra dimensionerna- fysisk, psykisk, social och andlig/existentiell. Att se

smärtan ur dessa dimensioner är viktigt för att bevara helhetssynen på patienten i livets

slutskede (Brattgård, 1999).

Syftet med studien är att belysa smärtproblematiken hos patienter med cancersjukdom i

livets slutskede. Det övergripande syftet kan delas upp i tre olika frågeställningar:

• Hur genomförs en adekvat smärtbedömning hos patienter med cancerrelaterad

smärta i livets slutskede?

• Vilka hinder kan förekomma för att utföra adekvat smärtbedömning och

behandling?
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• Vad innebär det för omvårdnaden vid cancerrelaterad smärta i livets slutskede att

använda sig av de fyra dimensionerna?

METOD

Metoden som valts är litteraturstudier. Backman (1998) menar att i en litteraturstudie,

följs forskningsprocessen på samma sätt som annan forskning. Problem formuleras,

material i form av tidigare forskning samlas in, analyseras och tolkas. Litteraturen

utgörs av vetenskapliga tidskriftsartiklar, rapporter, böcker, offentliga handlingar och

avhandlingar. Nyberg (2000) skriver att litteraturstudier till största delen består av en

teoridel som bearbetas och avslutas med egen analys. Enligt Polit och Hungler (1999) är

litteraturstudiens mål att finna svar på det syfte som angetts i studien. Svaret bör främst

sökas i vetenskaplig litteratur men även icke-vetenskaplig litteratur kan användas för att

öka förståelsen för problemområdet. I arbetets inledningsskede gällde vårt intresse

smärtproblematiken hos patienter i livets slutskede oavsett diagnos. Då vi insåg att

arbetet skulle bli alldeles för stort begränsades smärtproblematiken till patienter med

cancerrelaterad smärta i livets slutskede.

Litteratursökning

Polit och Hungler (1999) anger att CINAHL och PUBMED är de mest relevanta

databaserna för omvårdnadsforskning. Manuell sökning via referenslistor är ett bra sätt

att finna ytterligare material. I syfte att finna relevant litteratur har systematisk sökning

gjorts vid Högskolan i Trollhättan/Uddevallas bibliotek i Vänersborg. Sökning har skett

i databaserna CINAHL och PUBMED samt genom sökning i referenslistor. I syfte att få

fördjupade kunskaper i ämnet har sökning efter böcker gjorts via bibliotekets katalog.

Sökorden som använts i databaserna har varit: cancer, palliative pain, nursing,

palliative care, pain. Sökning på dessa har gjorts dels var för sig, dels i kombinationer

(Tabell 1).
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Tabell 1. Sökord och databas samt resultat av kombinerad sökning.

Sökord Databas

PUBMED CINAHL

1. Cancer 39265

2. Palliative pain 5463 28

3. Nursing 241438

4. Palliative care 20711 5679

5. Pain 38013

1 + 2 + 3 186

2 + 3 362

1 + 2 11

1 + 3 + 5 278

1 + 4 271

1 + 4 + 5 282

Urval

I sökningen har begränsningar satts till att omfatta utgivningsår mellan 1995 till 2003.

Sökresultaten skulle innehålla abstrakt tillgängliga i databaserna. Vi har gått till väga

som Polit och Hungler (1999) anser, att en litteraturstudie främst bör stödja sig på

vetenskaplig litteratur samt att resultatet främst ska innehålla litteratur som är relevant

för studiens syfte. Genom att läsa titlar på söklistor där sökorden kombinerades gjordes

ett första urval. Därefter lästes abstrakt och sammanfattningar, varefter ett andra urval

gjordes. Efter det andra urvalet granskades 19 artiklar och tio valdes ut och lästes

därefter noggrant av varje gruppmedlem. Genom manuell sökning via referenslistor

hittades ytterligare tre artiklar. Dessa 13 totalt, var de vi fann mest relevanta för syftet

(Bilaga 1).

Analys

Enligt Polit och Hungler (1999) påbörjas analysen när materialet valts ut. Detta ska

läsas noggrant och kritiskt granskas för att urskilja det som har relevans i förhållande till

syftet. Patel och Davidsson (1994) anger att målsättningen med analysen är att hitta
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mönster, teman och kategorier i materialet, vilka sedan ligger till grund för resultatet.

Vidare skriver författarna att analysen ska inledas med att bearbeta materialet. När det

är gjort kan materialet sedan delas in i olika kategorier. Indelningen i kategorier sker

efter vad som valts att studera. Vi gjorde sammanfattningar av artiklarna och för

resultatet viktiga stycken markerades i texten. Slutligen sorterades artiklarna in i olika

kategorier utifrån frågeställningarna i syftet. Backman (1998) menar att analysen är

beroende av studiens problem som bestämmer vad som ska analyseras.

RESULTAT

Resultatet i denna litteraturstudie kommer att presenteras i tre underrubriker utifrån

frågeställningarna i syftet. Första frågeställningen kommer att beröra hur en adekvat

smärtbedömning genomförs hos patienter med cancerrelaterad smärta i livets slutskede.

Betydelsen av patientens medverkan och ett bra teamarbete belyses. Andra

frågeställningen berör vilka hinder som kan förekomma för att adekvat smärtbedömning

och behandling utförs utifrån både personal och patient. Den tredje och sista

frågeställningen, som också är den mest omfattande i resultatet, berör vad det innebär

för omvårdnaden vid cancerrelaterad smärta i livets slutskede, att använda sig av de fyra

dimensionerna.

Smärtbedömning vid cancerrelaterad smärta

Eckerdal (2001) skriver att i den kliniska bedömningen av cancerpatientens aktuella

sjukdomssituation bidrar analys av smärta till helhetsbilden av tumörutbredning och

sjukdomsutveckling. Målet är att fastställa smärtans uppkomst. Bedömning av smärta är

vital såväl för val av fortsatt cancerbehandling som för beslut om smärtlindring. Det är

nödvändigt med en teambaserad helhetssyn på patienten genom att alla i vårdteamet kan

bidra med iakttagelser och bedömning.

Vidare framhåller Eckerdal (2001) att patienten kan reflektera över sin sjukdom och

dess effekter på tillvaron nu och i framtiden. Dessa tankar kan påverka upplevelsen av

smärta. Sådana psykogena smärtmekanismer pekar på vikten av en helhetsbild av

smärta vid cancer. Många cancerpatienter har smärta av olika typ och lokalisation
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samtidigt. Sjuksköterskan har ett stort ansvar för att teamets information samlas. I

omvårdnadsdokumentationen för alla cancerpatienter bör det finnas en vårdplan för

smärtbedömning och smärtbehandling. I denna vårdplan kan smärtanteckningar som

inverkan på funktion, dagliga aktiviteter och sömn antecknas. Även VAS-registrering

(visuell analog skala) bör fortlöpande noteras (a.a). VAS är en tiogradig skala graderad

från ingen smärta alls till värsta tänkbara smärta en patient kan uppleva (Strang, 1997).

Easley och Elliott (2001) skriver att vid vård i livets slutskede hos patienter som

upplever smärta finns det ett antal frågor till stöd för utformningen av vårdplanen:

• Vilka är de potentiella hindren för effektiv smärtbehandling?

• Vilket är bästa sättet att informera om smärtkontroll och frågor som berör livets

slutskede till patienten och dennes familj?

• Vilka resurser kan hjälpa patient, familj och vårdteam att förstå frågor som uppstår

vid livets slut?

• Hur kan effektiv smärtbehandling främja ett positivt inflytande på fysiska, psykiska,

sociala och andligt/existentiella aspekter på smärtan?

Svaret på dessa frågor kan variera i varje patients situation. Genom att ta sig tid att

fundera över dessa frågor kan detta skapa en dialog som stödjer den komplexa

smärthanteringen hos patienter som upplever smärta i livets slutskede. Denna dialog kan

utgöra grunden för utformandet av en vårdplan fokuserad på behoven hos varje patient.

Sjuksköterskan och annan vårdpersonal kan då möjliggöra att smärta hanteras snabbt

och effektivt (Easley & Elliott, 2001).

För att utföra bra smärtbehandling krävs en väl genomförd smärtbedömning. Det är

viktigt att bedöma patientens olika tecken på smärta och dess fysiska grund.

Cancerrelaterad smärta kan vara växlande och kräver upprepad bedömning eftersom nya

orsaker till smärta hastigt kan uppstå. Det är också viktigt att lyssna på vad patienten har

att säga om sin smärta. Hon kan ge mycket värdefull information och guida

vårdpersonalen att ge bästa möjliga behandling. Vårdpersonal bör vara noggrann vid

smärtbedömning. Bedömningen bör innehålla frågor om smärtans intensitet, karaktär,

lokalisering och spridning (Cleary, 2000).
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Stridsberg och Billing (1999) och Magrum, Bentzen och Landmark (1996) betonar att

endast patientens subjektiva upplevelse är en meningsfull grund för skattning av smärta.

Författarna pekar också på vikten av att använda hjälpmedel såsom en smärtanalys för

att analysera smärtans innehåll, bakgrund samt försöka fastställa en smärtdiagnos. VAS

kan användas för att bedöma smärtans intensitet för att lättare kunna utvärdera den

smärtbehandling patienten erbjuds. Stridsberg och Billing (1999) anser att i

vårdavdelningsrutinen bör det finnas en standard som fastställer högsta acceptabla

VAS-nivå. Nivå tre till fyra av tio bör inte överstigas utan att åtgärder vidtas. Magrum

et al. (1996) menar att samma smärtskala bör användas av vårdpersonalen för att få

korrekt bedömning av smärtbehandlingen och att patienten bör få information om hur

smärtskalan används då patienten själv bör ses som expert på att uttrycka och beskriva

sin egen smärta.

Waterfield och Sim (1996) beskriver att det behövs förståelse om smärtans komplexitet

för att finna effektiva vägar i smärtbedömning. I den kliniska verksamheten finns det

inte en smärtbedömning som täcker alla dimensioner. Författarna beskriver VAS som

snabb och lätt att använda, men den ger inte en bild av patientens totala

smärtupplevelse.

Hinder för adekvat smärtbedömning och behandling

Eckerdal (2001) hävdar att behandling av smärta bör vara mångfasetterad. Om flera

samverkande metoder används kan bieffekterna av de olika behandlingskomponenterna

reduceras. Detta är av stor vikt, eftersom just biverkningsproblem är en vanlig orsak till

ofullständig smärtbehandling. Författaren beskriver att många lekmän har felaktiga

föreställningar om att smärtbehandling inte bör sättas in i tidigt sjukdomsskede,

eftersom det då finns risk för terapisvikt längre fram. Lekmän är också ofta omedvetna

om smärtans ogynnsamma inverkan på mobiliseringsgrad och psykologiskt status.

Easley och Elliott (2001) menar att det finns många hinder som bidrar till

underbehandling av smärta, till exempel att sjuksköterskan inte har tillräcklig kunskap

om smärthantering och att smärtbedömningen är dåligt utförd. De framhåller också att

sjuksköterskan är rädd för att patienten ska bli beroende eller utveckla tolerans.
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Easley och Elliott (2001) för också fram att det finns hinder som beror på patienten.

Dessa kan vara att patienten inte vill tala om att hon har smärta eller av rädsla för att

sjukdomen har förvärrats. Det kan även bero på att patienten inte vill ta smärtstillande

läkemedel eller rädsla för att bli betraktad som missbrukare. Magrum et al. (1996)

skriver att flertalet patienter inte ger uttryck för den smärta de känner och inte ber om

smärtlindring på grund av rädsla för biverkningar av smärtbehandlingen. Det finns

patienter som kan uppleva morfinbehandling som starkt associerat till döden. De

närstående kan också motverka smärtbehandling om det uppfattas som en fara och ett

tecken på att situationen är allvarlig.

Stridsberg och Billing (1999) kom fram till att inadekvat smärtbehandling ofta beror på

sociala tabun eller missuppfattningar om analgetika. Studien bygger på en enkät till 24

sjuksköterskor. Det visade sig att de flesta sjuksköterskorna ansåg att de hade

otillräcklig kunskap om smärta och smärtbehandling, trots att de hade fått undervisning

i sin grundutbildning. Elva av de 24 sjuksköterskorna i studien motiverade att det

berodde på för få och för korta föreläsningar som endast berörde delar av ämnet. När det

gällde läkemedel för att behandla smärta visade det sig att samtliga sjuksköterskor

kunde nämna ett eller flera preparat ur gruppen perifert verkande analgetika och kunde

nämna minst ett preparat ur gruppen starka opioider. Gällande svaga opioider kunde de

flesta sjuksköterskorna nämna minst ett preparat. Det framkom också att 11 av

sjuksköterskorna kände till WHO:s (World Health Organisation) smärttrappa medan

den inte var känd bland de övriga.

I en studie av Simonsen-Rehn et al. (2000) framkom att en del patienter upplevde att det

fanns hinder som gjorde att de inte fick tillräcklig smärtlindring med läkemedel. De

upplevde att den själsliga sidan av människan glömdes bort. Smärta förebyggdes inte

och patienterna fick ibland uppfattningen att sjuksköterskorna nonverbalt

kommunicerade att de var ovilliga att hjälpa till. Patienterna upplevde även att

vårdpersonalen negligerade smärtan genom att uttrycka en nedvärderande kommentar

om patientens förmåga att klara av smärta. Vissa av vårdpersonalen befattade sig inte

ens med smärtan eller den oro över smärta som patienten gav uttryck för.
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Stridsberg och Billing (1999) framhåller att underbehandling av smärta är vanligt

förekommande och att sjuksköterskan utgör en viktig länk i kommunikationen med

patienten. Oriktiga antaganden och bedömningar beträffande smärta gjorda av

sjuksköterskan kan orsaka inadekvat smärtbehandling. Ordinationer vid behov innebär,

att sjuksköterskan gör en bedömning om patienten är i behov av smärtlindring, för att

därefter besluta om både dos, intervall och administreringssätt av läkemedlet. I dessa

situationer är sjuksköterskan själv ansvarig för att patienten är adekvat smärtbehandlad.

I en studie av Yates, Edwards, Nash, Walsh, Fentiman, Skerman DipTeach, McDowell

och Najman (2002) undersöktes hinder för effektiv smärtbehandling hos 114 patienter

med cancerrelaterad smärta. Inklusionskriterier för studien var att patienterna skulle

vara över 18 år och behandlas på en medicin-, kirurg- eller onkologavdelning. Fyrtioåtta

procent av patienterna hade upplevt smärta det senaste dygnet. Av dessa rapporterade

57 procent att smärtan var smärtsam, fruktansvärd eller plågsam samt att smärtan

påverkade deras rörelseförmåga, sömn och emotionella välmående. Tre faktorer

identifierades som särskilt besvärliga av patienterna. Dessa var att de upplevde att de

hade lite kunskap om smärta, dålig uppfattning om smärtkontroll och brist i

kommunikation när det gällde smärta. Fastän nästan alla patienter hade höga

förväntningar på smärtbehandlingen påkallade nästan en tredjedel av cancerpatienterna

att de hade dålig kunskap om läkemedel vid smärtbehandling. Nästan två tredjedelar av

patienterna ville lära sig mer om läkemedel vid cancerrelaterad smärta och de skulle

föredra en kombination av skriftlig och muntlig information. Resultatet tyder på att

äldre patienter har mindre kunskap om smärtbehandling än de yngre. En lägre

kunskapsnivå komplicerar problemet för äldre patienter, beroende på att de missförstår

eller är omedvetna om effektiva smärtbehandlingsstrategier.

Yates et al. (2002) studie visar att när det brister i kommunikationen mellan patienten,

vårdpersonalen och familjen kan detta vara en viktig faktor som bidrar till inadekvat

smärtbehandling. Mer än hälften av patienterna i studien som hade upplevt smärta inom

det senaste dygnet hade inte talat med någon om sin smärta. Resultatet visade även att

de äldre patienterna upplevde mer smärta och var mer villiga att tolerera den samtidigt

som de upplevde att de hade mindre smärtkontroll.
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Omvårdnad vid cancerrelaterad smärta i livets slutskede utifrån ett

mångdimensionellt perspektiv

Magrum et al. (1996) har analyserat tidigare gjorda studier inom cancerrelaterad smärta.

De menar att smärta är det mest frekventa symtom som förknippas med cancer. Smärtan

delas upp i fysisk, psykisk, social och andlig/existentiell dimension. Ferrell och Coyle

(2002) anser, för att hjälpa patienter uppnå välbefinnande krävs det att samtliga

dimensioner uppmärksammas av vårdpersonalen.

Läkemedelsbehandling vid cancerrelaterad smärta syftar till att med minsta möjliga

biverkningar lindra och förebygga smärta. Behandling beslutas och genomförs efter

samråd med patienten om detta är möjligt. Beslutet bör dock fortlöpande omprövas

(Eckerdal, 2001). Läkemedelsbehandling inleds med läkemedel som minskar inflödet av

nociceptiva signaler till centrala nervsystemet. Vid nociceptiv smärta är det icke-

opioiderna, paracetamol och NSAID-preparat som är aktuella (Magrum et al, 1996;

Perron & Schonwetter, 2001). Vid neurogen eller visceral smärta som härrör från

skadlig inverkan på perifera nerver kan kortison reducera skadligt tryck genom att

minska svullnad (Eckerdal, 2001).

Magrum et al. (1996) och Perron och Schonwetter (2001) hänvisar till WHO:s

smärttrappa som en bas för smärtbehandling. Den är indelad i tre steg, första steget

innebär att man ger behandling med perifert verkande analgetika. Därefter, i steg två,

ger man svaga opioider som tillägg. Om inte detta räcker ges enligt det tredje och sista

steget starka opioider, antingen som tillägg till perifert verkande analgetika eller enskilt.

Eckerdal (2001) menar att opioiderna kodein, dextropropoxifen och tramadol har bland

sina farmakologiska egenskaper en övre dosgräns, takeffekt. Passeras denna gräns

upplever patienten inte ökad smärtlindring. Alla opioider ger i större eller mindre

utsträckning toleransutveckling. Dessa förhållanden tillsammans leder till att behandling

med kodein, dextropropoxifen och tramadol är effektiv endast under en begränsad tid,

olika för varje patient. Efter denna tid avtar den smärtlindrande effekten även om dosen

höjs. Vid cancersjukdom kan man ofta förvänta en lång smärtduration. Eckerdal (2001)

hävdar därför att kodein, dextropropoxifen och tramadol bör undvikas till förmån för
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morfin och jämförbara opioider. Lämplig dosering av morfin ska prövas ut individuellt

hos varje patient (a.a). Vid neurogen smärta utgör tricykliska antidepressiva medel

vanligen förstahandval vid farmakologisk behandling. Detta gäller framför allt om

smärtan är kontinuerlig till sin karaktär. Vid utstrålande, plötsliga, explosiva eller

blixtrande smärtattacker bör antiepileptika väljas som förstahandsval (Perron &

Schonwetter, 2001).

Stridsberg och Billing (1999) menar att sjuksköterskan behöver kunskaper om

tillgängliga smärtbehandlingsmetoder eftersom hon har en huvudroll i

smärtbehandlingen. Hon spenderar också mycket tid hos patienterna och utför många

uppgifter. Hon utvärderar ofta behandlingens effekt samt initierar eventuella

förändringar i behandlingen. Sjuksköterskans omvårdnadsroll i smärtbehandlingen kan

exempelvis innebära att hon agerar ställföreträdare åt patienten, ser till att

analgetikabehandling blir ordinerad, att dosen höjs eller att läkemedlet blir ändrat vid

otillräcklig smärtlindring.

Helmrich, Yates, Nash, Hobman, Poulton och Berggren (2001) har gjort en studie

angående sjuksköterskors attityder till att använda icke farmakologiska terapier som

komplement till farmakologisk smärtbehandling. Trettiosju sjuksköterskor deltog i en

serie fokusgrupper där de diskuterade användningen av icke farmakologiska terapier för

att hjälpa patienter att hantera sin smärta. Majoriteten av sjuksköterskorna var överens

om att smärtan är mångdimensionell. Sjuksköterskorna ansåg att icke farmakologiska

terapier bidrog till en rad fördelar såsom smärtlindring innan farmakologisk effekt

uppnåtts, minskad opioidförbrukning, distrahering under den smärtfulla perioden och

lindring av patientens emotionella smärta. De ansåg också att det bidrog till bättre

kommunikation mellan sjuksköterska och patient. Deltagarna i studien trodde generellt

att utförandet av icke farmakologiska terapier kunde förse sjuksköterskan med ett unikt

tillfälle att längre fram utveckla god kontakt med patienten. Detta borde underlätta

patientens verbala bekymmer och bidra till att bearbeta psykosociala problem som kan

påverka patientens smärta.
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Easley och Elliott (2001) beskriver att patientutbildning är en nyckelresurs för patienten

och familjen för att få kontroll över de ofta ödeläggande effekterna av smärta. De

föreslår att patienten och familjen bör upplysas om hur de kan söka hjälp och

information. Skrivna instruktioner och utbildningslitteratur är värdefulla komplement

till den dagliga kommunikationen med vårdgivare. Internet kan också erbjuda värdefull

information som kan gagna patienten, familjen, och vårdgivare. Till exempel finns

webbsidor om smärtkontroll, cancervård och frågor angående livets slut. Författarna

hävdar att sjuksköterskan bör fokusera på utbildning baserad på specifika behov utifrån

varje enskild patient och uppskatta patientens kunskapsbrist, kulturella aspekter och

missuppfattningar som kan hindra effektiv smärtbehandling. I studien betonas att

sjuksköterskan bör informera patienten om att läkemedel bör tas innan smärtan blir för

svår. De betonar också vikten av att diskutera rädslan om tillvänjning och biverkningar.

Författarna anser att utbildning är ett kraftfullt verktyg mot patientens rädsla för smärta i

livets slutskede.

Eckerdal (2001) menar att de vardagliga mötena är viktiga för god smärtvård och att de

ger rika möjligheter att reducera både smärtöverföring och smärtupplevelse, genom till

exempel riktig teknik vid förflyttningar av patienten, adekvata hjälpmedel, taktil

stimulering, musikterapi och stödsamtal. Både Eckerdal (2001) och Ferrell och Coyle

(2002) menar att ett fungerande teamarbete kring cancerpatienten är en förutsättning för

att behandling och utvärdering ska fungera. I vårdteamet är det sjuksköterskan som har

ansvaret för att samordna och dokumentera dessa insatser.

Magrum et al. (1996) och Ferrell och Coyle (2002) menar att smärta ofta är ett hot mot

patientens integritet och existens vilket kan komma till uttryck i form av oro, ångest och

panikkänsla. Smärta kan tolkas som ett tecken på att sjukdomen avancerat, vilket ökar

oro och ångest och därmed förstärker smärtupplevelsen. Behovet av att få tala om sin

rädsla för smärta och få bekräftat att smärtbehandling finns att tillgå har visat sig vara

minst lika stort som själva smärtlindringen.

Kuuppelomäki och Lauri (1998) har intervjuat 32 patienter med cancersjukdom och

kommit fram till att de ibland upplever fysiskt, psykiskt och socialt lidande. Det fysiska
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lidandet delades in i lidande orsakat av själva sjukdomen eller av sjukdomens

behandling. De främsta anledningarna till det fysiska lidandet var smärta, trötthet och

biverkningar av läkemedel. Det psykiska lidandet visade sig oftast i form av depression.

Många patienter upplevde att de lätt kunde bli deprimerade när de hade smärta.

Patienterna upplevde att det oftast var i det inledande stadiet av sjukdomen, om

sjukdomen metastaserade eller om de var i allmänt dåligt skick som det psykiska

lidandet gjorde sig påmint. Det sociala lidandet utgjordes av rädsla för infektioner då

patienterna isolerade sig i sitt hem eller på sjukhus. Två tredjedelar av patienterna i

studien uppgav att de hade smärta och resterande sa att smärtan var intensiv samt

upplevde att de inte fick tillräcklig smärtlindring. Smärta var den största orsaken till att

patienterna upplevde lidande. Det var också smärta patienterna var mest oroliga över,

både fysisk och psykisk. Fick de inte tillräcklig smärtlindring mot den fysiska smärtan

upplevde de att det psykiska lidandet i form av oro ökade. En annan form av psykiskt

lidande som patienterna upplevde var en hotande närhet av döden. Två tredjedelar av

patienterna sa att deras reaktion vid diagnosen cancer var att de förväntade sig att de

snart skulle dö.

Strang (1997) har i en studie intervjuat 78 cancerpatienter som startat behandling för

smärtproblem. En semistrukturerad intervju med åtta öppna frågor genomfördes under

en nio månaders period. Syftet med undersökningen var att undersöka om det fanns ett

samband mellan den cancerrelaterade smärtans intensitet och existentiella frågor.

Patienterna fick med hjälp av VAS visa värsta, medel- och mildaste smärta de haft

under en vecka. Det visade sig att patienter med hög medelsmärtintensitet hade större

oro inför framtiden samt oroade sig för smärtökning, vilket hade en negativ inverkan på

det dagliga livet. Yngre patienter kände större fruktan för smärtökning och hade större

oro för familj och framtid. Rädslan för att få ökad smärta var beroende av hur hög

medelsmärtintensiteten var. Obehandlad smärta ledde till ökad total smärtupplevelse

med oro och ängslan för framtid och framtidsproblem.

Den andligt/existentiella dimensionen är viktig, speciellt vid framskriden

cancersjukdom. Denna dimension är dock sällan systematiskt utforskad, kanske därför

att existentiella frågor och rädsla för framtiden är svåra att diskutera och bedöma



20

(Strang, 1997). Ferrell och Coyle (2002) anser att andligt/existentiell vård innefattar att

stödja patienter när de söker efter meningen med deras sjukdom, att acceptera

osäkerheten om framtiden, respektera den andliga tron samt patientens och familjens

traditioner. Enligt Eckerdal (2001) blir existentiella frågor ibland aktuella för

cancerpatienten. Frågorna – som ofta saknar svar – leder till lidande, vilket också kan

påverka smärtupplevelsen.

I studien av Strang (1997) framkom även att effektiv smärtlindring och symtomkontroll,

inte bara lindrar fysisk smärta utan även reducerar total smärta innefattande alla

dimensioner. Fastän dessa dimensioner delvis är oberoende av varandra kan fysisk

smärta och lidande i stor grad påverka betydelsen av de andra tre dimensionerna. Strang

(1997) hävdar med hänvisning till IASP att fysisk smärta associeras till en emotionell

upplevelse och det faktiska sambandet mellan obehandlad smärta, ångest och depressiva

tankar är väldokumenterat.

DISKUSSION

Syftet med studien var att belysa smärtproblematiken hos patienter med cancersjukdom

i livets slutskede och många aspekter har framkommit. För det första framkom det att

det är av stor vikt att genomföra en smärtbedömning för att uppnå god smärtlindring hos

cancerpatienter. Genom teamarbete är detta möjligt. Det framkom att VAS är ett bra

hjälpmedel, men det är av vikt att känna till att inte hela smärtupplevelsen innefattas.

Sjuksköterskan har ansvaret för att samla information om smärtupplevelsen och bör

därefter upprätta en vårdplan. Genom en heltäckande vårdplan av smärtupplevelsen kan

också omvårdnaden bli mångdimensionell (Eckerdal, 2001; Waterfield & Sim, 1996).

För det andra framkom det att det finns olika hinder för att utföra smärtbedömning och

smärtbehandling. Ett stort hinder visade sig vara kunskapsbrist som kan leda till

allvarliga konsekvenser, till exempel underbehandling, biverkningsproblem och

missuppfattningar om analgetikabehandling. Brister i kommunikation, sociala tabun och

attityder har också visat sig som hinder för adekvat bedömning. Patienter kunde uppleva

att den själsliga sidan glömdes bort och att smärta enbart lindrades med läkemedel.
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Patienter uttryckte även att de skulle vilja lära sig mer om analgetika och de skulle

föredra en kombination av skriftlig och muntlig information (Easley & Elliott, 2001;

Simonsen-Rehn et al. 2000; Stridsberg & Billing, 1999; Yates et al. 2002).

För det tredje framkom det att patienter med cancersjukdom ibland upplever lidande av

olika slag. Smärta är den största orsaken till deras lidande. Att använda sig av de fyra

dimensionerna vid omvårdnad av patienter med cancerrelaterad smärta, kan vara till

hjälp för att patienten ska kunna uppnå välbefinnande. Genom att erbjuda patienter med

cancerrelaterad smärta både farmakologisk behandling och icke farmakologiska terapier

visade det sig att sjuksköterskan lättare kunde utveckla god kontakt med patienten vilket

bidrog till att kommunikationen mellan sjuksköterska och patient blev bättre. Det har

också framkommit att patientutbildning kan vara en resurs för patient och familj för att

få kontroll över smärtan. Skrivna instruktioner och utbildningslitteratur är värdefulla

komplement till kommunikationen med vårdpersonalen (Strang, 1997; Helmrich et al,

2001; Easley & Elliott, 2001; Kuuppelomäki & Lauri, 1998).

I resultatet framkom det att VAS är ett hjälpmedel som används vid smärtbedömning

och är till hjälp i smärtbehandlingen. De betonar dock att VAS främst är ett hjälpmedel

för att komma till rätta med den fysiska smärtan och att man inte får en total bild av

smärtan. I likhet med Waterfield och Sim (1996) anser vi att den har brister. Å ena sidan

mäter den intensiteten av smärtan, vilket vi anser är bra, å andra sidan säger den inget

om smärtans orsak eller karaktär. När det gäller cancerrelaterad smärta i livets slutskede

är smärtan komplex och flera av smärtans dimensioner påverkar smärtbilden. Detta

tycker vi är viktigt att beakta när man använder VAS. Vi anser att VAS är ett bra

komplement för att bedöma smärta och om VAS kombineras med patientens subjektiva

upplevelse av smärta tror vi att bedömning vid cancerrelaterad smärta kan bli bättre.

SSF och SPRI (1999) har utvecklat riktlinjer gällande cancerrelaterad smärta. De menar

att det är viktigt att riktlinjer införs systematiskt, att personal görs delaktig och utbildas

samt att en kontinuerlig kvalitetsuppföljning organiseras. Behandling av cancerrelaterad

smärta kräver bred kompetens. Därför rekommenderas ett teamarbete där läkare,

sjuksköterska och andra yrkeskategorier samarbetar med patient och närstående. Vikten



22

av ett fungerande teamarbete påpekar även Eckerdal (2001) och Ferrell och Coyle

(2002) och de menar att detta är en förutsättning för att behandling och utvärdering ska

fungera. I likhet med SSF och SPRI (1999) anser vi att om alla i vårdteamet arbetar mot

samma mål ökar förutsättningarna för en lyckad smärtbehandling. Det är viktigt att

kunskaperna hos alla i vårdteamet tas tillvara och att alla får känna sig delaktiga. För att

detta ska vara möjligt bör all personal ha kunskap om respektive yrkeskategoris

kompetens, roll och ansvar.

Ett flertal studier visar att underbehandling av smärta är vanligt förekommande (Easley

& Elliott, 2001; Simonsen-Rehn et al, 2000; Stridsberg & Billing, 1999). Hade

kunskapsbasen om smärta varit större hos sjuksköterskor, hade nog inte rädslan för

biverkningar och beroende varit så stor som den visat sig vara. I Simonsen-Rehn et al.

(2000) studie visar det sig att även patienter och närstående är rädda för biverkningar

och att patienten kan bli beroende av läkemedel. Studierna stödjer att om patient och

närstående fick kunskap om smärta och dess behandling så kunde de känna sig lugnare

och tryggare. Vi föreslår att detta kan genomföras utifrån skriftlig information

kombinerat med samtal. Om det är möjligt, utifrån patientens tillstånd, skulle man

kunna informera och samtala i mindre grupper. Patienter i liknande situationer kan ha

mycket att delge varandra.

Resultatet visar på att genom att lyssna och skapa en dialog med patienten kan

smärtupplevelsen reduceras. I Simonsen-Rehn et al. (2000) studie visade det sig att

patienterna kunde uppleva sjuksköterskan som ovillig att hjälpa till och att

vårdpersonalen negligerade smärta genom nedvärderande kommentarer. Resultatet visar

på vikten av god kommunikation och att få bort negativa attityder. Utbildning av både

personal och patient kan vara ett bra sätt att komma till rätta med problemet.

Smärtbehandling innefattar inte bara åtgärder som sjuksköterskan kan vidta, utan även

åtgärder som patient och närstående själva skulle kunna vidta om de hade tillräckliga

kunskaper (Yates et al. 2002). Vi anser därför att patientutbildning är ett viktigt steg

mot förbättrad kontroll över cancerrelaterad smärta. Patientutbildning inom detta

område innebär att patienter och deras närstående ges en systematisk och begriplig

information om smärta, smärtbedömning, farmakologisk och icke farmakologisk
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smärtbehandling samt möjlighet att tala om sina smärtupplevelser. Adekvat information

är en förutsättning för att patient och närstående ska kunna delta i beslut om vård och

behandling (SSF & SPRI, 1999). Easley och Elliott (2001) beskriver patientutbildning

som en resurs för patient och närstående för att få kontroll över smärtan. De skriver

också att sjuksköterskan bör fokusera på varje enskild patients behov utifrån dennes

kunskapsbrist och eventuella missuppfattningar om smärta och smärtbehandling. Vi

anser att om patientutbildning ska bli så bra som möjligt bör personalen först och främst

ha en bra kunskapsbas att stå på. Om sjuksköterskan fick fortlöpande utbildning och

handledning på sin arbetsplats tror vi att kunskapsbasen kunde utvecklas till det bättre.

Vi anser att en litteraturstudie har varit en bra metod för att belysa sjuksköterskans

kunskaper om smärta och smärtbehandling gällande smärtproblematiken hos patienter

med cancersjukdom i livets slutskede. Sex av artiklarna vi har använt oss av bygger på

intervjustudier och sju är reviewartiklar. Det finns en viss risk i att använda sig av

reviewartiklar, eftersom det är en sekundärkälla. När vi analyserat dessa artiklar har vi

haft det i åtanke. Artiklarna ger dock värdefull information gentemot vårt syfte och har

genomgått vetenskaplig granskning före publicering. Reviewartiklarna baseras i sin tur

på tidigare forskning som är publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Eckerdals (2001)

artikel bygger på en kombination av forskning och kliniskt arbete. Eckerdal arbetar som

överläkare i ett palliativt vårdteam och artikeln har givit oss intressant information från

vårdverksamheten. Artiklarna vi använt oss av är inte äldre än från 1996 vilket ger ett

aktuellt resultat. Vi anser att syftet med studien har uppnåtts. Det som var avsett att

undersökas, har belysts, vilket är ett tecken på god validitet (Patel & Davidsson, 1994).

Att använda sig av material utifrån personalens synvinkel som vi gjort, kan göra att

objektiviteten minskar. Vi har därför valt att i resultatet också använda oss av patienters

upplevelser av smärta, som har stor vikt för validiteten. Vi är också av den åsikten att

det varit en fördel att skriva tillsammans eftersom var och en har olika sätt att se på

saker och ting och detta har varit ett bra sätt att bearbeta resultatet.
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KONKLUSION

Vår studie bekräftar att sjuksköterskor idag har för lite kunskap om cancerrelaterad

smärta och dess behandling. Det är viktigt att lyssna på vad patienten säger om sin

smärta och tänka på att smärta är en subjektiv upplevelse. Endast patienten själv kan

beskriva sin smärta. För att bedöma en patients smärta bör en smärtanalys genomföras

och det finns hjälpmedel som exempelvis VAS att använda sig av. Den mäter dock

endast smärtans intensitet och säger inget om smärtans orsak, karaktär, lokalisation och

duration, varför den behöver kompletteras.

Kunskapsbristen om cancerrelaterad smärta, som visat sig vara stor, är ett hinder för

adekvat smärtlindring som bör åtgärdas. Det har i vår studie framkommit att det finns

många hinder, som gör att patienten inte får adekvat smärtbedömning och därmed inte

heller adekvat behandling. Att se smärtan som mångdimensionell gör det lättare att göra

en helhetsbedömning av patientens smärtbild och ger möjlighet till att uppnå

välbefinnande. Man kan dock inte dela upp en människa men om man har alla

dimensioner i åtanke är det lättare att göra en helhetsbedömning av patientens smärtbild.

Att använda sig av icke farmakologiska terapier som ett komplement till farmakologisk

behandling tror sjuksköterskorna i vår studie kan vara positivt för patienten. Detta

tyckte de även bidrog till förbättrad kommunikation mellan sjuksköterska och patient.

Om man dessutom tar tillvara på kunskapen som varje yrkeskategori besitter, får man

ett bra teamarbete runt patienten. Detta förbättrar möjligheterna för att patienten ska få

så god omvårdnad som möjligt utifrån hennes behov.

En slutsats av studien är att om sjuksköterskan hade en bättre kunskapsbas vad gällde

smärta och smärtbehandling, kunde många av de hinder som idag finns gällande

smärtbedömning och behandling minimeras. Ytterligare en slutsats är att utbildning av

vårdpersonal och även av patienter och närstående skulle underlätta smärtbehandlingen.

Förhoppningsvis har studien bidragit till att vårdpersonal kan få upp ögonen för att

smärta kan vara mångdimensionell. Vi hoppas att vårdpersonal kommer att ta patienter

med smärta på allvar och lyssna på deras subjektiva upplevelse av den. Därigenom

kommer personalen att ha möjlighet att ge dem bättre förutsättningar för att hantera sin
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smärta. Vi anser att det vore av intresse att forska vidare och belysa smärtproblematiken

vid vård i livets slutskede ur ett mångkulturellt perspektiv. Detta på grund av att antalet

personer med utländsk bakgrund ökar och vi kommer att möta dem i vården.
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BILAGA 1

Tabell 1. Översikt  över  analyserade  artiklar

Författare/År  Undersöknings-
grupp

 Metod  Syfte

Cleary, 2000 Litteraturstudier Att via studier granska
generella riktlinjer för
cancerrelaterad smärta
och erbjuda specifika
rekommendationer för
cancerrelaterad
smärtbehandling.

Easley och Elliott,
2001

Cancerpatienter Litteraturstudier Att belysa hinder och
möjligheter i
smärtbehandling hos
patienter i livets
slutskede.

Eckerdal, 2001 Litteraturstudier Att genom
teambaserad vård ge
god smärtlindring
dygnet runt till
patienter med
cancersjukdom.

Ferrell och Coyle,
2002

Litteraturstudier Att få sjuksköterskor
att tänka annorlunda
när de vårdar patienter
då bot inte längre är
möjlig.

Helmrich, Yates,
Nash, Hobman,
Poulton och
Berggren, 2001

Sjuksköterskor från
medicin/kirurg
avdelning och
palliativt team, n =
37.

Kvalitativ
intervjustudie i
fokusgrupper.

Att undersöka
sjuksköterskors tankar
och attityder till att
använda icke
farmakologiska
terapier som
komplement till
farmakologisk
smärtbehandling.

Kuuppelomäki och
Lauri, 1998

Cancerpatienter, n =
32.

Fenomenologisk
metod. Intervjuer.

Att producera
information som kan
hjälpa till att bevisa
kvaliteten på
omvårdnad vid cancer.
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Författare/År  Undersöknings-
grupp

 Metod  Syfte

Magrum, Bentzen
och Landmark, 1996

Litteraturstudier Att ge möjlighet till
god omvårdnad vid
smärta hos patienter
som vårdas i hemmen.

Perron och
Schonwetter, 2001

Litteraturstudier Att belysa
smärtbedömning och
behandling hos
patienter i palliativ
vård.

Simonsen-Rehn,
Sarvimäki och
Sandelin Benkö,
2000

Cancerpatienter, n =
19.

Temaintervju och
essäer. Explorativ -
deskriptiv design.

Att utforska
cancerpatienters
upplevelser och
förväntningar genom
att beskriva hur
cancerpatienter
upplever den vård som
ges vid smärta, vilka
förväntningar de har
på vården och hur de
uppfattar god vård vid
smärta.

Strang, 1997 Cancerpatienter, n =
78.

Kvalitativ
intervjustudie med
semistrukturerade
frågor. Åtta öppna
frågor.

Att ta reda på hur
smärta kan påverka
den existentiella
dimensionen och att ta
reda på om det finns
ett samband mellan
smärtintensiteten,
smärtdurationen och
frågor som rädsla
angående framtiden.

Stridsberg och
Billing, 1999

Sjuksköterskor med
tjänstgöring på en
vårdavdelning med
patienter med olika
diagnoser, n = 24.

Kvantitativ
enkätundersökning.

Att undersöka vilka
kunskaper och
eventuella upplevda
behov av kunskaper
om smärta och
smärtbehandling
sjuksköterskor på en
medicinsk
vårdavdelning har.
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Författare/År  Undersöknings-
grupp

 Metod  Syfte

Waterfield och Sim,
1996

Litteraturstudier Att undersöka fördelar
och nackdelar med att
använda VAS vid
smärtbedömning.

Yates, Edwards,
Nash, Walsh,
Fentiman, Skerman,
DipTeach,
McDowell och
Najman, 2002

Cancerpatienter på
kirurg/medicin eller
onkologavdelning, n
= 114.

Enkätundersökning
med strukturerade
frågor. Cross-
sectional survey.

Att undersöka hinder
för effektiv
smärthantering vid
cancerrelaterad smärta.
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