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ABSTRACT

Pain is a common problem among patients, particularly within geriatric care. Nurses has a
legal obligation to document in patient records. The documentation ought to come from the
five phases in the nursing process: assessment, nursing diagnosis, planning, implementation
and evaluation. The aim of this study was twofold: 1) to sum up results from earlier research
and 2) analyse how nurses have documented pain in the nursing record for a group of patients
in geriatric care. Scientific articles reflecting earlier research in the area were found in
different databases. Twenty-one patient records from municipal home care and hospital care
(geriatric rehabilitation) were reviewed concerning aspects of the nursing process and the key
word “pain”. The results of the literature study as well as the record study showed that there
was a lack of notes about planning the care of the patients. In the record study, nursing
interventions were not frequently documented, but medical treatments and drug prescriptions
were common and described in detailed. The goal of the assessment and documentation of
pain is to give the patient adequate and individual pain relief. But the outcome of given care
was not often documented adequately.
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INLEDNING
Att lindra lidande är ett av de grundläggande ansvarsområden sjuksköterskan har (ICN:s

etiska kod för sjuksköterskor, 2000). Som sjuksköterskor inom vården av äldre ser vi att

smärta är ett vanligt förekommande problem. För att säkerställa att patienten får en god och

säker vård är det viktigt att kunna visa vilka insatser man som sjuksköterska initierar. För att

kunna utvärdera omvårdnaden måste hela omvårdnadsprocessen vara dokumenterad, anser

Björvell (2001). Enligt svensk lag är sjuksköterskan dessutom skyldig att föra patientjournal

(SFS 1985:562). Dessa båda områden har fångat vårt intresse och vi vill studera problemet i

den kliniska praktiken.

BAKGRUND
I bakgrunden redovisas först vad som i lagar och författningar styr dokumentation av

omvårdnad. Därefter beskriver vi fenomenet smärta och hur det kan bedömas.

Dokumentation
Hälso- och sjukvården ska bedrivas så att den uppfyller kraven på god vård. Detta innebär att

den ska vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet i vård och behandling

(SFS 1982:763). Vid vård av patienter inom hälso- och sjukvården har den som har

legitimation skyldighet att föra patientjournal. En patientjournal skall innehålla de uppgifter

som behövs för en god och säker vård av patienten bland annat uppgifter om planerade och

vidtagna åtgärder (SFS 1985:562). En patientjournal är först och främst avsedd att vara ett

stöd för den eller de personer som ansvarar för patientens vård. Den utgör även ett viktigt

instrument i kvalitets-, uppföljnings- och utvärderingsarbetet inom vården samt ett

underlagsmateriel vid tillsyn och kontroll av den vård som patienten erhållit (SOSFS

1993:20).

All hälso- och sjukvård skall omfattas av system för planering, utförande, uppföljning och

utveckling av kvaliteten i verksamheten. Kvalitetssystemet skall säkerställa att kvalitet och

säkerhet i patientens vård och omhändertagande tillgodoses och även innehålla rutiner för hur

åtgärder rörande en viss patient skall kunna identifieras och spåras i dokumentationen.

Journalen är en typ av dokumentation som beskriver vårdprocessen för den enskilda patienten.

Den bör medge uppföljning av hur väl processen genomförts och om den givit avsett resultat.
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Den medger också fortlöpande uppföljning av vårdprocessen, särskilt rörande kroniskt sjuka,

långtidssjuka, patienter med flera olika sjukdomar, vård i livets slutskede och så vidare. En

förutsättning är att journalerna har tillförlitlig kvalitet (SOSFS 1996:24).

Sjuksköterskans karaktärsämne är omvårdnad. Enligt Socialstyrelsen (SOSFS 1993:17)

innefattar omvårdnad åtgärder i syfte att skapa en hälsobefrämjande miljö, undanröja smärta

och obehag, minska lidande samt att ge stöd och hjälp åt patienter i deras reaktioner på

sjukdom, trauma, funktionshinder och i behandlingssituationer. Sjuksköterskan ansvarar för

att omvårdnadsåtgärder planeras, genomförs och utvärderas på ett ändamålsenligt sätt.

Omvårdnaden är enligt Socialstyrelsen (SOSFS 1993:20) en uppgift för all personal runt

patienten. I allmänhet åligger det en sjuksköterska att svara för samordningen i

omvårdnadsinsatserna. Det är därmed i första hand hon som har ansvaret för

omvårdnadsdokumentationen för de personalgrupper som inte själva är skyldiga att föra

journal. En patientjournal skall innehålla en tydlig omvårdnadsdokumentation. Den skall,

utifrån patientens individuella behov, beskriva vårdens planering, genomförande och resultat.

Den skall utformas så att den bidrar till att trygga patientens säkerhet och ge ett underlag för

fortlöpande utvärdering och revidering av omvårdnadsinsatserna. Som för all journalföring

gäller även för omvårdnadsdokumentationen att den kan få rättslig betydelse för att visa vad

som verkligen utförts.

Bedömningsinstrument
Nordström och Gardulf (1993) har tagit fram ett mätinstrument, NoGa, för att bedöma kvalitet

på dokumentation i en omvårdnadsjournal. Efter hand som instrumentet vidareutvecklats har

det använts vid omfattande granskningar av journaler (Ehnfors, 2001). Instrumentet utgår från

de olika stegen i omvårdnadsprocessen och maxpoäng nås om samtliga steg kan återfinnas i

journalen. Instrumentet mäter endast om stegen finns med och höga poäng kan nås även om

kvaliteten på innehållet i dokumentationen är bristfälligt. Ett annat sätt att granska

dokumentationen har tagits fram av Ehnfors och Smedby (1993) som innebär att journalen

granskas efter om noteringarna håller ihop logiskt. Här följer man mer noggrant upp varje

enskilt omvårdnadsproblem för att göra en kvantitets- och kvalitetsbedömning av stegen i

omvårdnadsprocessen. Ytterligare ett mätinstrument, kallat Cat-ch-ing, mäter kvantitet och

kvalitet på skriven text samt bedömer vårdprocessens helhet (Björvell, 2001).
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Smärta
Den internationella smärtforskningsorganisationen International Association for the Study of

Pain (IASP) har definierat smärta på följande sätt:

Smärta är en obehaglig sensorisk och/eller emotionell upplevelse förenad med

vävnadsskada, eller möjlig vävnadsskada, eller beskriven i termer av sådan skada.

Smärta är alltid subjektiv och kan uppträda i frånvaro av vävnadsskada (Brattberg,

1995, ss 18-19).

All smärta är subjektiv och individuell. Den går inte att mäta objektivt, och vi är olika

känsliga för smärta. Vi har olika hög smärttröskel (Nystrand & Röhl, 1999). Enligt Brattberg

(1995) är smärta ett symtom, ett resultat av individens reaktion på abnorm stimulering och

innehåller dimensioner av fysisk, psykisk, social och andlig karaktär. Smärta kan delas in i

fyra olika huvudtyper:

• Smärta i samband med vävnadsskada (nociceptiv smärta).

• Smärta som orsakas av sjukdomar och skador i perifera nerver, ryggmärg eller hjärna

(neurogen smärta).

• Smärta orsakad av psykisk sjukdom (psykogen smärta).

• Smärta av okänd orsak (idiopatisk smärta).

Man skiljer också på akut och långvarig smärta. Akut smärta är vävnadssmärta som

uppkommer vid fysiskt trauma eller akuta sjukdomar exempelvis hjärtinfarkt, gallsten,

njursten eller blindtarmsinflammation. När man talar om långvarig smärta avses vanligen

smärta som varar i mer än sex månader; men ibland används tidsgränsen tre månader.

Orsakerna kan vara många. Allt från smärta orsakad av ledgångsreumatism till smärttillstånd

av okänd orsak. Hit kan även återkommande smärta som kärlkramp eller migrän räknas.

Långvarig smärta bör ej kallas kronisk eftersom det antyder att smärtan anses obotlig

(Nystrand & Röhl, 1999).

Människan kan uttrycka smärta på många olika sätt. Faktorer som kan inverka på personens

sätt att uttrycka smärta är anpassning, sekundärvinster, problem med att uttrycka smärta

verbalt, uppfattningar och attityder, personlighet och kulturella faktorer (Hawthorn &
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Redmond, 1999). Många smärtbehandlingsmetoder har bara effekt vid en del typer av smärta

och inte vid andra. Smärtanalys är därför viktig när man skall avgöra vilka behandlingar man

skall pröva respektive undvika. Smärtans kvalitet kan beskrivas som molande, huggande,

skärande, brännande eller stickande. Smärtan kan också vara djup eller ytlig (Brattberg,

1995).

Smärta hos äldre
Många sjukdomar som kan ge smärta är vanliga hos äldre människor. Upp till 70 % av

personer över 85 år har smärta, framförallt i leder och muskler. Det pågår också en debatt om

smärttröskeln förändras hos äldre människor. Det har inte hittats bevis för att känsligheten

eller strukturen hos fria nervändar på myeliniserade fibrer förändras. Åldersrelaterade

förändringar i skinnet har dock hittats, vilka kan leda till nedsatt smärtkänslighet i huden och

därmed nedsatt information från nociceptiva receptorer. I centrala nervsystemet innebär

åldrandet en förlångsammad process av inåtgående nervimpulser och en minskning av cortikal

aktivitet. Förändringar i smärtkänslighet innebär inte att den aktuella smärtupplevelsen är

mindre (Seers, 1999).

Bedömningsinstrument
Att använda bedömningsinstrument är viktigt för att uppskatta och beskriva smärtan, avgöra

orsak, bestämma behandling och för uppföljning av smärtan (Katsma & Hamlow Souza,

2000). För att bedöma smärta kan man använda sig av olika skalor och

bedömningsinstrument. VAS, Visuell Analogskala, är en 10 cm lång linje där patienten

markerar sin smärta mellan ”ingen” och ”maximal”. Sjuksköterskan kan sedan mäta och få ett

mått på patientens smärta. Om patienten har svårt att förstå instruktion är det kanske lättare att

bedöma den med ord. VDS, Verbal Descriptor Scale, är en skala där smärtan bedöms mellan

”ingen smärta” – ”vag smärta” - ”mild smärta” - ”måttlig smärta” och ”svår smärta”. Det

finns också en skala där olika kända smärttillstånd är rangordnade exempelvis som tryck från

åtsittande kläder och träningsvärk efter överansträngning.  Patienten kan därefter bedöma sin

smärta. En annan skala är DIBS, Duration, Intensitet, Beteendeskala. Det är en skala som

skattar hur smärtan påverkar det dagliga livet. Ytterligare ett sätt är att be patienten markera

smärtans lokalisation och kvalitet på en figur. Genom att ställa frågorna ”Var känns

smärtan?”, ”Hur känns smärtan?”, ”När känns smärtan?” och ”Vilka faktorer påverkar

smärtan?” kan sjuksköterskan få underlag för sin bedömning (Brattberg, 1995).
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Camp och O’Sullivan (1987) pekar på vikten av att använda värderingsvariabler för att göra

en täckande analys av smärta. Det innebär att bedöma smärtans lokalisation, kvalitet-karaktär,

mönster och intensitet-styrka. Man lyssnar till patientens verbala beskrivning av smärtan och

vad som ökar den. Symtom som kan härledas till smärtan bör vägas in tillsammans med icke-

verbala tecken hos patienten.

SYFTE
Syftet med detta arbete var: 1) att sammanfatta resultat från tidigare studier av sjuksköterskors

smärtbedömning och dokumentation samt 2) att analysera hur sjuksköterskor dokumenterat

smärta i omvårdnadsjournalen för en grupp patienter inom geriatrisk vård.

METOD
För att uppnå det första syftet gjordes en litteraturstudie. I denna granskades artiklar som

handlade om smärtbedömning och dokumentation från tidigare genomförda studier. För att

uppnå det andra syftet gjordes en journalstudie av omvårdnadsdokumentation avseende

smärta inom geriatrisk vård. Metoderna för detta redovisas nedan.

Sökning
Sökning av vetenskapliga artiklar gjordes enligt Tabell 1.

Artiklar som var publicerade tidigare än 1993 valdes bort. En artikel var dock publicerad

1987. Den refererades ofta till i artiklar och ansågs därför relevant. Artiklar som hade

medicinsk inriktning utelämnades. Artiklar som handlade om intensivvård och barn valdes

också bort. Språket begränsades till svenska och engelska. Många artiklar påträffades vid

sökning både i Medline och i Cinahl. Några artiklar hittades genom osystematisk sökning i

referenslistor och kurslitteratur. En artikel var förkommen och gick inte att anskaffa. Efter

granskning återstod 15 artiklar som behandlade dokumentation och smärta. Även viss annan

facklitteratur i bokform har använts.
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Tabell 1. Schema över databassökning

Sökord Databas Träffar

Nurse + documentation

+ pain

Cinahl 430

Elderly + pain

+ documentation

Cinahl 191

Elderly + pain

+ documentation

Medline 22

Nurse + documentation

+ pain

Medline 44

Nurse + documentation

+ pain

Artikelsök. Högskolan
Trollhättan/Uddevalla.
Campus Vänersborg

0

Sjuksköterska + smärta Artikelsök. Högskolan
Trollhättan/Uddevalla.
Campus Vänersborg

3

Nurse documentation Cochrane library 2

Pain Cochrane library 221

Nurse Cochrane library 16

Litteratururval
Enligt Backman (1998) ingår det i den kvalitativa forskningsprocessen att granska vad som

tidigare gjorts på det aktuella området. För att få en översikt över tidigare forskning har valda

artiklar lästs och granskats av författarna var för sig. Artiklarna har lästs flera gånger för att få

fram det väsentliga och inte förbise viktiga fakta. Granskningen har gjorts genom att studera

artiklarnas resultat i förhållande till syfte och metod.

Journalstudie
I den empiriska studien granskades omvårdnadsjournaler från kommunal hemsjukvård i en

västsvensk kommun och från en klinik för rehabilitering i västra Sverige. Brev skrevs till

sjuksköterskorna vid de berörda enheterna. Där informerades om undersökningen (Se Bilaga
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1a,1b). Eftersom sjuksköterskorna på de undersökta enheterna företrädesvis var kvinnor har

de genomgående i arbetet betecknats ”hon”.

Urval
Journaler granskades för patienter födda mellan 1913 och 1930 och efter datum enligt vad

som skrivs i förordningen (SOSFS 1986:203).  Denna säger att journalhandlingar rörande

patienter födda dag fem, femton och tjugofem i varje månad skall sparas i minst tio år för

eventuella forskningsändamål. Materialet omfattade sexton kvinnor och fem män. Medianen

för födelseåret var 1922. Patienterna hade blandade diagnoser som är vanliga inom geriatrisk

vård och någon form av smärta dokumenterad. Journalerna skulle vara skrivna år 2000 eller

senare med anledning av att det då infördes ett nytt dokumentationssystem i en av

verksamheterna. 

Analys
Materialet analyserades kvalitativt med stöd av Nyberg (2000) som skriver att man oftast

använder en kvalitativ ansats när man vill ha svar på frågor som ”hur” och ”på vilket sätt”.   

Anteckningarna i journalerna som rörde smärta, renskrevs och avidentifierades. Materialet

granskades av båda författarna för att nå samstämmighet i granskningen.  Journalerna

numrerades. Siffran inom parentes efter varje citat i resultatet visar från vilken journal det

kommer. Någon jämförelse mellan journalerna från de båda verksamheterna gjordes inte. För

att granska journalerna valdes omvårdnadsprocessen som modell eftersom det enligt de

svenska författningarna är efter den modellen som journaler skall föras (SOSFS 1996:24).

Syftet med omvårdnadsprocessen är att vid genomförandet av individualiserad god

omvårdnad arbeta målinriktat, systematiskt och metodiskt. De fem stegen i

omvårdnadsprocessen är bedömning, omvårdnadsdiagnos, planering, genomförande och

utvärdering (Ehnfors, Ehrenberg & Thorell-Ekstrand, 2000).

För att få en så fullständig bild som möjligt av situationen är det nödvändigt att i

smärtbedömningen ta med patienten och närståendes beskrivning och sjuksköterskans

bedömning. För att nå detta måste olika uppgifter samlas in genom samtal, observation,

undersökning eller olika slags hjälpmedel. För att få en bild av fenomenet smärta behövs då

uppgifter om lokalisation, karaktär, mönster och intensitet. Bedömning enligt skala, patientens
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ord eller uttryck för smärta, utlösande eller lindrande faktorer samt hur patienten hanterar

smärta eller obehag (Ehnfors et al., 2000). För att få svar på detta granskades journalerna efter

frågorna:

• Var gör det ont?

• Hur gör det ont?

• När gör det ont?

• Finns det några påverkande faktorer dokumenterade?

Eftersom det fanns vetskap om att sjuksköterskorna inte dokumenterade omvårdnadsdiagnos

på någon av enheterna valdes analys av detta bort i undersökningen.

Omvårdnadsåtgärder utförda av sjuksköterskor kan delas in i två kategorier: De som görs på

ordination och de som görs på eget initiativ. Dokumentation av omvårdnadsåtgärder innebär

att sjuksköterskan tydligt beskrivit vad hon och annan vårdpersonal planerat och vad som

genomförts. Framförallt avses de åtgärder sjuksköterskan själv fattat beslut om när det gäller

omvårdnad (Ehnfors et al., 2000). För att få svar på detta granskades journalerna efter:

• Vilka åtgärder är dokumenterade?

Utvärdering eller resultat är sjuksköterskans bedömning av olika omvårdnadsinsatsers effekter

eller uteblivna effekter för den enskilde patienten. Det kan vara tecken på förändring, stabilitet

eller uppnådda mål och delmål (Ehnfors et al., 2000). För att få svar på detta granskades

journalerna efter:

• Finns det något resultat dokumenterat?

RESULTAT
Resultatet presenteras genom att tidigare forskning sammanfattas. Därefter följer resultatet av

den empiriska studien som redovisas utifrån de frågor som ställdes vid analys av materialet.

Först kommer en framställning av dokumentationen avseende var det gjorde ont, sedan följer

resultatet över hur det gjorde ont. Därefter presenteras resultatet av när det gjorde ont och om
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det fanns några påverkande faktorer. Till sist redovisas de åtgärder som var dokumenterade

och den utvärdering som gjordes. Citaten från journalerna presenteras så som de var skrivna.

Alla personnamn är ersatta med NN.

Litteraturstudie
Omvårdnadsjournal
I en svensk studie bland distriktssköterskor och sjuksköterskor på vårdcentral föreföll inte

sjuksköterskornas dokumentation vara fullgod. Sjuksköterskorna fick bedöma hur nöjda de

var med sin egen dokumentation på en skala från 0 (Nej, inte alls nöjd) – 100 (Ja, helt nöjd).

Medelvärdet blev 29. De ansåg själva att orsaken bland annat var för dålig kunskap om

dokumentation och tidsbrist. När hela vårdcentralens dokumentation bedömdes kom det även

fram att det inte fanns konsekvent system och rutiner för hur omvårdnadsjournal fördes, att

det saknades tillgång till en lugn arbetsplats för dokumentation och att man kände dåligt stöd

hos kollegor och arbetsledning. Aderton procent dokumenterade anamnes, 24 %

dokumenterade status för de flesta, 31 % dokumenterade planerade insatser för de flesta och

36 % dokumenterade utförda insatser. Resultat, diagnos, mål och epikris skrevs sällan.

Sjuksköterskorna var positiva till utbildning i omvårdnadsdokumentation och till datorisering

av journalerna. De trodde i stor utsträckning också att journaler som innehöll alla stegen i

omvårdnadsprocessen skulle ge bättre omvårdnad (Törnkvist, Gardulf & Strender, 1997).

Även Ehrenbergs (2001) studie visade på bristfällig dokumentation men där var inte

sjuksköterskornas missnöje så stort. Syftet med studien var att jämföra uppfattningen om

dokumentation i patientjournaler hos sjuksköterskor som hade fått träning i vårdplanering och

journalföring med dem som inte fått sådan träning. Etthundrasextiofem sjuksköterskor som

arbetade på sjukhem delades upp i en studiegrupp som fick en tvådagars utbildning om lagar,

författningar, omvårdnadsprocessen, individuell vårdplanering och dokumentation enligt

VIPS och i en referensgrupp. De fick sedan fylla i ett frågeformulär. Ingen i studiegruppen var

missnöjd med sin dokumentation medan 12 % i kontrollgruppen var det. Orsakerna till

bristerna var samma som i den tidigare nämnda studien. Båda grupperna ansåg att journalen

främst var ett verktyg i det dagliga sjuksköterskearbetet. Patientens säkerhet var det andra

motivet för journalföring. Fler i studiegruppen än i referensgruppen dokumenterade alltid

anamnes och status. Mål för omvårdnaden dokumenterades alltid av 15 % i studiegruppen och
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av 11 % i referensgruppen. Det var ingen skillnad i dokumentation av planerade eller utförda

åtgärder.

En undersökning genomfördes på fem avdelningar vid två sjukhus i Stockholm, där 31

sjuksköterskor fick besvara ett frågeformulär. De fick där ge sin syn på sin egen och sin

avdelnings omvårdnadsdokumentation. Cirka 60 % av sjuksköterskorna skrev anamnes,

status, planerade och utförda åtgärder för de flesta av eller alla sina patienter.

Omvårdnadsdiagnos, mål och epikris skrevs mera sällan. Cirka 54 % av sjuksköterskorna

ansåg att avdelningen dokumenterade omvårdnad systematiskt men endast 33 % var nöjda

med avdelningens dokumentation. Cirka 40 % av sjuksköterskorna var nöjda med sin egen

dokumentation (Larsen, Gardulf & Nordström, 1995).

För att undersöka om sjuksköterskor följde vårdprocessen i sin dokumentation, genomförde

Ehnfors och Smedby (1993) en granskning av journaler från 12 olika avdelningar på tre

svenska sjukhus. Journalerna valdes från sex invärtesmedicinska, tre infektions- två

geriatriska och en ortopedavdelning. Sammanlagt granskades 106 journaler. All data i

omvårdnadsjournalen utom läkemedelsadministrering undersöktes. Nästan alla journalerna

hade omvårdnadsanamnes, omvårdnadsstatus och omvårdnadsåtgärder nedskrivna.

Författarna menar att en central faktor avseende kvalitet på omvårdnadsdokumentation är att

intagningsstatus är gjort och att en omvårdnadsplan upprättats. Mer än hälften av

omvårdnadsjournalerna hade intagningsstatus av varierande typ och en tredjedel hade

vårdplan. Av de 106 journalerna saknade sju omvårdnadsstatus. De flesta anteckningarna

handlade om andning och cirkulation. Anteckningar om smärta och välbefinnande var också

vanligt. Sammanlagt tio journaler innehöll mål för omvårdnaden. De flesta

omvårdnadsåtgärder var anteckningar om genomförda åtgärder. Ett fåtal beskrev planerade

åtgärder. En fjärdedel av journalerna hade ingen anteckning alls om patientens funktionella

status eller avseende grundvård som att äta, klara toalettbesök, personlig hygien, av- och

påklädning och gångförmåga. Studien visade att det ofta fattades några delar i

omvårdnadsprocessen. Genomförande och resultat var det som oftast saknades.

Nordström och Gardulf (1996) skrev att omvårdnadsjournalen är en bas för kommunikation

mellan medlemmar i vårdlaget och mellan vårdgivare. Med syftet att undersöka

omvårdnadsdokumentationen på svenska sjukhusavdelningar genomfördes en studie där en

del av NoGa-instrumentet användes. Det indikerade i vilken omfattning de olika stegen i
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omvårdnadsprocessen kunde identifieras i omvårdnadsjournalen. Trehundraåttio journaler

från 37 olika vårdavdelningar granskades. Sjuksköterskor höll med om vikten av en

systematisk dokumentation av omvårdnaden men en stor del skrev i praktiken inga

omvårdnadsplaner. Anamnes, status och planerade åtgärder fanns i mindre än hälften av

journalerna. Omvårdnadsdiagnos och mål identifierades i nio procent av journalerna. Utförda

insatser och resultat sågs i de flesta journaler medan epikris bara var skriven i fem procent av

journalerna. De flesta anteckningarna var angående läkemedelshantering. Få anteckningar var

gjorda i anslutning till direkt omvårdnad. En avdelning som ingick i studien var undersökt

före och efter ett utbildningsprogram i dokumentation. Före utbildningen var NoGa-poängen

14,0 (max 45) och efter utbildningen var den 29,5. Det var främst bedömningsdelen som hade

ökat och sjuksköterskan dokumenterade även den givna direkta omvårdnaden och inte bara

läkemedelsadministration. De två avdelningar som hade datajournaler var de som följde

omvårdnadsprocessen i störst utsträckning.

Patientkännedom
I Danmark genomfördes en studie av Adamsen och Tewes (2000) med syftet att undersöka

överensstämmelsen mellan de problem som patienten uttryckte och de som sjuksköterskan

dokumenterade. De ville även se i vilken omfattning sjuksköterskan hade mer kunskap än vad

som var dokumenterat. Undersökningen utfördes genom intervju av 120 patienter på

vårdavdelningar för ortopedi, hjärta och öron, näs och hals. Deras journaler granskades och

intervjuer gjordes med 22 sjuksköterskor i en fokusgrupp. Det visade sig att 31 % av

patientens upplevda problem var dokumenterade i omvårdnadsjournalen, men 68 % av

problemen var kända av någon i personalen. Smärta och sömn var de problem som var mest

frekventa. Ju färre problem en patient hade desto högre överensstämmelse med det som stod i

journalen. Anmärkningsvärt är att patienterna bara hade påkallat personalen för 51 % av

problemen och att insatser gjordes utan att problem var dokumenterade.

Camp och O’Sullivan (1987) har i en studie noterat att mindre än 50 % av patientens utsaga

dokumenterades i patientjournalen. Sjuksköterskan drog slutsatser om patienten utan att fråga

direkt om dennes egen upplevelse. Patienten fick känslan att ingen var intresserad av hur han

kände.
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Att patienter inte berättar allt för sjuksköterskan skriver också Ashby och Dowding (2001).

Kanske för att de vill vara en ”snäll” patient eller för att inte såra sjuksköterskan. Studien av

åtta patienter som genomfördes vid ett hospice i England, ville slå fast om patientens,

anhörigas, sjuksköterskans och läkarens uppfattning av smärta och smärthantering var lika

eller om skillnader mellan dem var acceptabla eller förklarliga. I resultatet framkom det

skillnader i smärtbedömningen hos de olika grupperna. Det kan vara skillnad mellan

patientens, närståendes och personalens upplevelser. I studien framkom många faktorer som

kan påverka patientens smärta. Även här fanns det skillnader om vad som förvärrade eller

förbättrade smärtupplevelsen. Det är viktigt att identifiera dessa faktorer och det är inte

möjligt utan kommunikation. God kommunikation och fortlöpande uppföljning som leder till

öppen och ärlig diskussion bör leda till smärthantering som är både lyckad och accepterad av

alla skriver författarna.

Smärtbedömning
I Sverige genomfördes en studie av 70 sjuksköterskor som arbetade på vårdcentraler. Syftet

var att ta reda på sjuksköterskors åsikter om kunskap, hantering och dokumentation av

patienter med kronisk smärta. Det gjordes inför införandet av sjuksköterskor som

smärtrådgivare. Drygt hälften av sjuksköterskorna var nöjda eller ganska nöjda med sitt eget

handhavande av patienter med kronisk smärta. Sin egen dokumentation var man dock inte

nöjd med. På en skala mellan 0-100 var medianen 17 (100 = helt nöjd). Sjuttio procent av

sjuksköterskorna hade aldrig utfört någon individuell smärtbedömning på någon patient med

kronisk smärta. Tjugofyra procent av sjuksköterskorna dokumenterade smärthistorik, 27 %

smärtstatus, 15 % planerad smärtbehandling och 33 % utförd behandling.

Omvårdnadsdiagnos, mål och epikris skrevs sällan. Drygt hälften trodde att utbildning om

smärta skulle förbättra omvårdnaden av patienterna i stor utsträckning (Törnkvist, Gardulf &

Strender, 1998).

Problemen med att bedöma smärta, som är subjektivt, kan minskas genom att använda ett

formellt bedömningsinstrument. En pilotstudie genomfördes under två veckor på en

rehabiliteringsavdelning i England. Patienten markerade sin smärta på en kroppskarta,

bedömde intensiteten och valde vilka ord som beskriver den. Aderton bedömningar och

omvårdnadsplaner gjordes. I omvårdnadsplanerna var problem och orsak dokumenterade men

inte hur det påverkade patienten. Målen var inte mätbara och inga psykosociala insatser var
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nämnda. Den starka betoningen på smärtstillande läkemedel och insatser kopplade direkt till

smärtans orsak, hellre än strategier till att hjälpa patienten att hantera smärtan kan bidra till

kvarstående smärta. Genomgående var utvärderingen av smärtan bristfälligt dokumenterad

och relaterade inte till den ursprungliga smärtbedömningen. Författaren menar att det inte

spelar någon roll hur bra ett smärtbedömningsinstrument är dokumenterat, smärtupplevelsen

hos patienten minskar inte förrän det kopplas till effektiva insatser (Carr, 1997).

En svensk studie genomfördes där man jämförde sjuksköterskors och äldre patienters

gradering av smärta och smärttolerans. Där fann man att om patienten bedömde sin smärta

som mild, bedömde sjuksköterskan den som något högre. Om patienten däremot bedömde sin

smärta som svår, bedömde sjuksköterskan den som betydligt lägre. Hos dem som inte haft

smärta innan inläggningen på sjukhus bedömde sjuksköterskan smärtan i medeltal bara något

lägre än patienterna. För dem som haft smärta tidigare var skillnaden betydligt större. De som

arbetade deltid bedömde smärtan mer likartat med patienten än de som arbetade heltid (Bergh

& Sjöström, 1999).

Smärta hos äldre
Enligt Feldt och Finch (2002) har vissa forskare antytt att underbehandlad smärta är ett

problem för äldre som ligger på sjukhus med bruten höft. Syftet med studien var att jämföra

upplevelsen av smärta och behandling av smärta hos kognitivt skadade med kognitivt intakta

äldre inom långvård eller rehabilitering under tre veckor efter operation av bruten höft.

Femtionio patienter intervjuades. Sextioen procent svarade ”ja”, på frågan om de hade ont.

Ännu fler använde ordet ”obehag”. Åttioen komma tre procent av de kognitivt nedsatta kunde

bedöma sin smärta med VDS. Det fanns ingen skillnad i smärtuppförande mellan de båda

grupperna. Fyrtioen procent av patienterna hade vårdplaner som tog upp smärta.

Sjuksköterskorna identifierade sällan intensiteten, svårighetsgraden eller använde

standardiserade instrument för att beskriva smärtan. Den vanligaste dokumentationen var:

”Patienten klagade på smärta, gav paracetamol.” I de fall narkotiska preparat användes var

dosen mycket lägre än den som gavs på sjukhus. Den ordinerade dosen av smärtlindrande

läkemedel var signifikant lägre för de kognitivt skadade. Signifikant fler i den kognitivt

intakta gruppen hade dokumenterade icke-farmakologiska insatser. Lägesändring var den

mest frekventa insatsen.
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En studie genomfördes med syfte att undersöka smärta hos kognitivt skadade äldre och slå

fast sambandet mellan smärta och aggressivt beteende. Trettioåtta patienter skattades med ett

bedömningsinstrument för aggressivt beteende. Intervjuer gjordes med anhöriga och personal

och läkemedelslistor granskades. Resultatet visade att 60 % av patienterna med en känd

smärtsam diagnos inte hade någon läkemedelsbehandling mot smärta. Vårdpersonalen

bedömde att fler (65,8 %) av de dementa hade smärta än vad de anhöriga gjorde (44,7 %).

Vårdpersonalen gjorde ofta sin bedömning efter hur personen reagerade i

omvårdnadssituationer medan de anhöriga bedömde efter kunskap om tidigare smärtproblem.

Studien visade också att de med två eller fler kända smärtsamma diagnoser visade ett mer

frekvent aggressivt beteende (Feldt, Warne & Ryden, 1998).

Även Katsma och Hamlow Souza (2000) menade att speciellt äldre led risk för att

underbehandlas för sin smärta. De skriver också att sjuksköterskor fortfarande har

kunskapsbrist angående smärtbedömning och smärthantering. Syftet med deras studie var att

förstå hur sjuksköterskor inom långtidsvård bedömer och hanterar smärta hos sina patienter.

Åttahundrasjuttionio frågeformulär skickades ut till olika verksamhetschefer. Åttionio svar

kom in. Sjuksköterskorna skulle utifrån ett beskrivet patientfall bedöma smärtan, med hjälp av

VAS, hos en leende patient och en grimaserande patient. De tillfrågades både om sin egen

åsikt, vad de skulle dokumentera och vilken dos av läkemedel de skulle ge. Det var skillnad

på vilken smärta sjuksköterskorna själv trodde att patienten hade och på vad de

dokumenterade. Sjuksköterskornas egen åsikt om den leende patientens smärta var korrekt

hos 36 %, men 65 % skulle dokumentera det som patienten sa. Femtiosex procent av

sjuksköterskorna trodde den grimaserande och 70 % av dem skulle dokumentera det patienten

sa. De sjuksköterskor som bedömde den leende patienten korrekt var yngre och de som

bedömde den grimaserande patienten rätt var inte bara yngre utan hade också arbetat som

sjuksköterska kortare tid. Kön, utbildningsnivå och tid för senaste smärtutbildning hade ingen

betydelse för bedömningen av smärtan, men när man hade haft sin sista smärtutbildning hade

en signifikant effekt på val av korrekt medicinering. Sjutton procent hade aldrig haft någon

smärtutbildning och 33 % lämnade frågan obesvarad. En orsak till att sjuksköterskor med lång

yrkeserfarenhet inte bedömde smärta korrekt kunde vara att de inte fick undervisning om detta

i sin utbildning till sjuksköterskor. En ytterligare orsak skulle kunna vara att sjuksköterskor

med åren blir mer okänsliga för patienternas klagan på smärta.
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 Sammantaget visade tidigare studier på brister i dokumentationen främst avseende

omvårdnadsdiagnos, mål, planering och utvärdering av omvårdnaden. Omvårdnadsanamnes

och status skrevs i större omfattning. Vanligast förekommande var anteckningar om utförda

åtgärder och då främst avseende läkemedelshantering. I tidigare studier framkom att adekvat

bedömning av smärta hos patienten sällan genomfördes. Sjuksköterskan gjorde många gånger

sin egen värdering av patientens smärta utan att lyssna till dennes utsaga. Några studier

pekade på att speciellt äldre lider risk för att underbehandlas mot smärta.

Journalstudie
Resultatet av den journalstudien presenteras utifrån de frågeställningar som användes vid

analysen av omvårdnadsdokumentationen. Först presenteras bedömningen efter var, hur och

när det gör ont. Därefter om det finns några påverkande faktorer dokumenterade. Sedan

redovisas analysen av planerade och genomförda åtgärder. Till sist kommer en framställning

av de utvärderingar som dokumenterats. Resultatet innehåller citat från journalerna som utgör

exempel ur empirin.

Var gör det ont?
Många av anteckningarna i journalerna talade om var patienten hade ont. Oftast var

beskrivningen generell. Vid många tillfällen beskrevs bara i vilken kroppsdel det onda satt,

men inte på vilken sida av kroppen: ”Ont i den gipsade foten L/T S Alvedon 1g (15).” Av

denna anteckning framgick att patienten hade en gipsad fot som gjorde ont. Den talade inte

om vilken fot det var eller var på foten smärtan satt. Som texten var utformad fick man

intrycket av att gipset var orsak till smärtan. I några av journalerna gav sjuksköterskan en

tydlig och bra beskrivning av var smärtan var belägen: ”NN har akuta smärtor i mellangärdet

höger sida ut mot ryggen (4).” Att så tydligt som möjligt få veta var någonstans det gör ont

förefaller härmed vara en av förutsättningarna för att kunna göra en smärtanalys.

Hur gör det ont?
I de journaler som granskades påträffades ingen där sjuksköterskan använt något

bedömningsinstrument för att bedöma smärta. Smärta kan inte objektiveras eller mätas

generellt utan det är patientens egen skattning av smärtan som räknas. Ett

bedömningsinstrument ger ett underlag för registrering av utgångsläge och förändringar. Det

ökar också möjligheten till jämförelse mellan olika tidpunkter i den enskilde patientens
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situation. Användande av instrument gör även patienten konkret delaktig i bedömningen.

Eftersom smärta med olika ursprung kan ge olika symtom är det viktigt att patientens

beskrivning av smärtan dokumenteras. Sjuksköterskan bör också bekräfta patienten genom att

göra en individuell smärtanalys. De flesta anteckningar beskrev att patienten hade ont eller

smärta utan att förklara den ytterligare. Det fanns exempel där sjuksköterskan försökte

poängtera att det på något sätt var mer allvarligt: ”Larmade vid 05 och hade då väldigt ont när

hon rörde sig (9).” Här kunde man förstå att smärtan var svår men trots detta gavs ingen

beskrivning av hur smärtan kändes. Oftast var det ord för att förstärka smärtan som användes

men det fanns även exempel som poängterade att smärtan minskat.

Ytterst sällan var patientens uttryck för smärtan dokumenterad. Patientens delaktighet i

vården är av stor betydelse. Den bör också kunna följas i journalen. I vissa journaler

dokumenterade sjuksköterskan en beskrivning av hur smärtan kändes: ”NN har ibland mycket

ont vid förflyttningar. Smärtan känns som knivhugg och sitter i höften. Liggande är det ibland

som molvärk. Vid gång är smärtan lindrig/ej alls (22).” Denna bedömning gav en tydlig bild

av smärtan. Man fick veta att smärtan i vissa situationer kändes som knivhugg, andra gånger

som molvärk och ibland inte alls. Hur smärtan känns kan ha stor betydelse för fortsatt vård.

Akut smärta är vävnadssmärta som uppkommer vid fysiskt trauma eller akuta sjukdomar.

Exempel på sådana är hjärtinfarkt, gallsten eller njursten. I några journaler påträffades

dokumentation som tydde på att smärtan kan ha olika fysiska uttryckssätt. Det kunde handla

om att patienten kände sig illamående beroende på stark smärtupplevelse. Anteckningar av

sådan art beskrev ytterligare en dimension till hur smärta kunde upplevas. Det kunde

förtydliga patientens upplevelse.

I ett par av journalerna kunde man ana att det fanns inslag av mer psykisk karaktär. Eftersom

kropp och själ utgör en enhet drabbar smärta hela människan och kan därmed leda till

ytterligare besvär för patienten som ångest och depression. Vid långvarig smärta är det vanligt

med känslomässiga förändringar. I någon journal kunde man se hur sjuksköterskan genom sin

dokumentation visat att smärta kunde te sig som rädsla och spänningar som i sin tur kunde ge

ännu mer smärta. Detta visade att det inte bara var viktigt att se att patienten hade smärta, utan

också uppmärksamma hur den uttryckte sig. Andra beteenden som kan härledas till smärta

kan vara skyddande rörelser, gråt eller rastlöshet.
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När gör det ont?
Ofta fanns det ingen närmare beskrivning av när det gjorde ont, mer än klockslaget när

anteckningen skrevs.  När patienten upplevde smärta dokumenterades ibland i vilken situation

smärtan uppkommit. Att få veta när det gör ont är också viktigt för bedömningen och valet av

behandling. Smärtan kanske uppkom i någon situation som kunde ha undvikits eller hanterats

på annat sätt. Det behövdes kanske inte smärtbehandling dygnet runt om smärtan endast

inträffade vid en viss situation: ”Har smärta i sin rygg sedan tidigare. I nuläget är det mest

besvärande på natten när hon ligger i sängen. Det vållar inga problem när hon skall ta sig ur

sängen (2).” Vid något tillfälle dokumenterade sjuksköterskan både när det gjorde ont och när

det inte gjorde ont. Det gjorde att informationen blev mycket klarare: ”Vä knä ej ont vid

beröring, utan vid rörelse (18).” Nästa person som läste journalen behövde inte fundera på om

sjuksköterskan undersökt om det gjorde ont vid beröring.

Finns det några påverkande faktorer dokumenterade?
Faktorer som påverkade smärtan och upplevelsen av den dokumenterades i liten omfattning.

Vad smärtan lett till för problem för patienten var inte heller dokumenterat i så stor

omfattning. En av de viktiga faktorerna för en positiv självkänsla är att kunna klara de dagliga

göromålen runt den egna personliga vården och hygienen: ”Har ont i höften vid all aktivitet.

Svårt komma ur sängen till toa (16).”  Till det normala åldrandet hör att urinblåsevolymen

minskar och receptorerna för blåsfyllnad reagerar senare, vilket leder till mera akuta

tömningsbehov. I sådana fall är det av vikt att lätt kunna ta sig ur sängen. I några journaler

kunde man indirekt förstå att smärtan lett till andra problem även om det inte var klart

uttryckt. Oftast var det underförstått att patienten hade svårt att sova: ”Vill ha 2 st Alvedon

0,5 g att sova på (17).”

Vid något tillfälle hade sjuksköterskan dokumenterat en bedömning där hon beskrev det hon

såg hos patienten. Det kunde vara bedömning av patientens förmåga vid daglig aktivitet.

Patientens utsaga ska alltid tas på allvar, men när sjuksköterskan gör sin bedömning av

patientens problem försöker hon att se även det som inte sägs verbalt. Vid något enstaka

tillfälle dokumenterade sjuksköterskan olika mätvärden som kontrollerats i anslutning till

bedömningen av smärta. I en omvårdnadsjournal kunde man utläsa att sjuksköterskan gjorde

en analys av orsaken till patientens symtom som hade en annan orsak än vad de direkta

symtomen gav uttryck för: ”8.00: Yr, huvudvärk och lätt illamående. Enligt pat sköter hon
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magen dåligt L/T får 2 Supp Dulco = A. Får även 2 st Alvedon 500 mg. 9.00: Tvättar sig, mår

bättre. Går på perm som planerat kl 10.00 (17).”

Vilka planerade och genomförda åtgärder är dokumenterade?
Smärta som inte blivit behandlad kan i framtiden ge konsekvenser såsom ökad

smärtkänslighet. De flesta åtgärder som var dokumenterade var utförda åtgärder, ett slags

rapportering, och mindre av planering, det vill säga vad man tänkt göra. Gällande lagstiftning

kräver att det finns nedtecknat vilka omvårdnadsåtgärder som planeras för patienten, en

vårdplan. I två av journalerna gick det att läsa sig till någon planering eller mål med

behandlingen av smärta: ”Delmål: Åtgärda sömnproblemen / kramperna i benen (19).”

Omvårdnadsmål kan vara ett förväntat resultat i mätbara termer. Dessa mål kan avse

patientens funktionsförmåga och hälsostatus, hantering av sjukdom och ohälsa, upplevelse av

välbefinnande. I en journal hade sjuksköterskan dokumenterat att det fanns en risk med

patientens smärta: ”Har mkt svåra smärtor i höften L/T risk för inaktivitetskomplikationer –

Be läkare ordinera adekvat smärtlindring inför helgen!! (16).” Sjuksköterskan bedömde att

patienten behövde smärtlindring för att kunna röra sig mer. Hon hade inte dokumenterat att

hon själv ordinerade några omvårdnadsåtgärder för att förhindra de risker hon tänkte på. Att

vården planerats för att förebygga smärta och obehag fanns det inte många anteckningar om:

”SSK 1: Ligger med vä ben ut genom grinden. Foten svullen. Klagar över smärta … Finns

grindskydd för att förebygga? SSK 2: Finns ett grindskydd, alt tag en Svencomadrass och

häng över grinden (18).” I detta fall ville sjuksköterskan att patienten inte skulle utsättas för

risk att fastna med sin fot och få ont igen. Avlösande sjuksköterska utförde och

dokumenterade en omvårdnadsordination. Sjuksköterskorna hade kommunicerat med

varandra via dokumentationen och planerat omvårdnaden för patienten tillsammans.

I de allra flesta fall var det administration av läkemedel utöver ordinarie läkemedelsdos som

dokumenterats. Enligt VIPS dokumentationsmodell är inte tanken att beskriva vilka doser av

ett visst läkemedel som ska ges, utan en komplettering av den information som redan finns på

läkemedelslistan. Vid akut smärta är det däremot viktigt att ge smärtlindring så fort som

möjligt för att kroppen ska slippa smärtstress, vilket kan leda till att skadan läker

långsammare och smärtan kan utvecklas till kronisk smärta. Även de ordinationer av

läkemedel som läkaren skrev på läkemedelsordinationen dokumenterades ofta av

sjuksköterskan. Av säkerhetsskäl är det bättre att inte upprepa en ordination utan i stället
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hänvisa till originalet av ordinationen i journalen. Ibland har sjuksköterskan dokumenterat

egna förslag på läkemedelsbehandling. Även om sjuksköterskan inte hade någon rätt att

ordinera läkemedel så visade anteckningarna att hon ändå tänkte på läkemedelsbehandling.

Medicinska åtgärder var noggrant dokumenterade. Det var dock sällan sjuksköterskan beskrev

de omvårdnadsåtgärder hon själv utfört i samband med upplevd smärta och dess behandling.

Det kanske inte var några komplicerade handlingar som skulle utföras och det kan möjligtvis

vara en förklaring till att det inte blev nedtecknat: ”Lägger en kudde under benen för

avlastning av hälar (18).” Enkla omvårdnadsåtgärder görs i förbifarten och anses kanske av

sjuksköterskan som så elementära att det inte föranleder någon dokumentation. I en journal

hade sjuksköterskan dokumenterat sådant som kunde vara viktigt att observera i anslutning till

insättandet av läkemedel mot smärta. Vilka läkemedel som sätts in är läkarens ansvar men att

observera effekter och biverkningar är en viktig uppgift för sjuksköterskan.

Vid några tillfällen visade sjuksköterskan i sin dokumentation att hon tagit hjälp av andra

professioner än läkaren. Någon gång hade hon kontakt med en sjuksköterska på

smärtbehandlingsenheten. De är oftast ansvariga för ordinationen av patientens

smärtbehandling och är till stöd både för patient och sjuksköterska. Sjuksköterskan på

vårdenheterna träffar inte patienter med svåra smärtproblem lika ofta som de på

smärtbehandlingsenheten och behöver därför råd och stöd. Vid andra tillfällen kunde det gälla

hjälp från sjukgymnast eller arbetsterapeut för att avhjälpa patientens problem.

Finns det något resultat dokumenterat?
När det gäller läkemedelsbehandling var det ofta inte nedskrivet vilken effekt åtgärden gav.

Det fanns dock en del journaler där utvärdering var gjord. Oavsett om resultatet var positivt

eller negativt var det viktigt för den fortsatta handläggningen att veta hur gjorda insatser har

uppfattats av patienten. I en del fall dokumenterades ett resultat som inte direkt svarade på

vilken effekt behandlingen haft på smärtan. Det är viktigt att försöka se och beskriva effekter

och förändringar som kan härledas till behandlingen man givit. Vid andra

omvårdnadsåtgärder än läkemedelsadministrering verkade det dock som om sjuksköterskan

hade lättare för att utvärdera sina åtgärder i dokumentationen: ”Provar TENS-beh, som

fungerar bra. Klarar nu förflyttning själv (21).” Det är viktigt att patienten får kontroll över sin

smärta för att han eller hon ska kunna hantera sin situation: ”NN upplever att smärtan avtagit
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något i höften. Rör sig smidigare vid förflyttning. Klarade förflyttning själv från toa till

rullstol. Mycket glad över detta (22).” Hos denna patient hade sjuksköterskan sett en

förändring i patientens funktionsförmåga. Hon dokumenterade sina iakttagelser, men även

vilken upplevelse patienten hade av sin situation. Ibland fanns ett resultat dokumenterat som

inte gick att härleda till någon smärtbehandling utan till en röntgenundersökning. Enligt dessa

anteckningar hade röntgen utförts på grund av smärta men smärtan följdes inte upp även om

röntgen inte visat någon skelettskada. I vissa journaler hade sjuksköterskorna påpekat att

utvärdering var viktigt. Detta ska inte behöva skrivas eftersom det ingår i vårdprocessen att

utvärdering av insatserna sjuksköterskan initierar ska utvärderas.

Sammantaget visade den empiriska studien att det i de flesta journaler gick att utläsa var

patienten hade ont, men att det sällan gavs en tydlig beskrivning. Patientens upplevelse av

smärtan och hur den påverkade vardagen fanns i ett fåtal journaler. Inte i någon journal fanns

det dokumenterat att sjuksköterskan hade använt sig av något bedömningsinstrument. Oftast

fanns en tidsangivelse på när det gjorde ont men mer sällan fanns det antecknat om smärtan

uppstod i någon speciell situation. De åtgärder som var dokumenterade var nästan uteslutande

av medicinsk karaktär. I de fall omvårdnadsåtgärder skrevs var det i form av någon

avlastning. Något resultat fanns oftast inte dokumenterat. Men i de fall det fanns var det oftare

skrivet i anslutning till någon omvårdnadsåtgärd än till läkemedelsbehandling.

DISKUSSION
I det här avsnittet diskuteras först metoden för arbetet och därefter diskuteras relationen

mellan litteraturstudien och den emiriska studien. Till sist kommer en avslutande diskussion.

Metoddiskussion
Materialet har analyserats kvalitativt eftersom svar önskades på frågorna ”hur” och ”på vilket

sätt” sjuksköterskor bedömer och dokumenterar smärta. Det är möjligt att analysera materialet

kvantitativt men resultatet svarar då inte mot syftet. Ett alternativ till att granska journaler är

att intervjua sjuksköterskor om hur de bedömer smärta och dokumenterar den men eftersom

det, enligt en av studierna inte är samstämmighet mellan sjuksköterskans åsikt och det hon

dokumenterar har det valts bort (Katsma & Hamlow Souza, 2000). Bedömningen är att det då

varit svårt att få veta hur det faktiskt är. I sökningen av litteratur har det framkommit att flera
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av de svenska artiklarna är skrivna med likartade syften, av en liten grupp författare, antingen

enskilt eller i olika konstellationer. Det kan innebära risk för att resultaten i de granskade

studierna blivit likartat. Samtidigt kan det vara bekräftande att flera studier fått fram ungefär

samma resultat. Det var trots allt denna litteratur som fanns vid sökningen och verkligheten är

också sådan att det är en viss grupp forskare som intresserar sig för den här typen av

frågeställningar. Dessa forskare är dessutom svenska så resultaten känns lätta att ta till sig och

förstå. Deras studier är också gjorda i Sverige och visar då svenska förhållanden, vilket är den

lagstiftning som skall följas.

Diskussion om relationen

mellan litteraturstudie och journalstudie                         
Sjuksköterskans ansvar för omvårdnad och dokumentation styrs av lagar och författningar

(SFS 1985:562; SOSFS 1993:17; SOSFS 1993:20; SOSFS 1996:24). Enligt dessa skall

vården vara individuell och man skall i dokumentationen kunna följa dess planering,

genomförande och resultat. Särskilt poängteras vikten av detta vid vården av kroniskt sjuka,

patienter med flera sjukdomar, långtidssjuka och i samband med vård vid livets slut. Till

dessa grupper hör vanligtvis de vårdtagare som vårdas på rehabiliteringsklinik och i

kommunal hemsjukvård. Sett ur denna synvinkel bör dokumentationen av vården, som ges till

de patienter vars journaler som granskats, vara god. Detta visar inte journalstudien. Någon

planering av vården finns nästan inte dokumenterad. Troligtvis finns det en planering kring

patienten men den är inte journalförd. Även Nordström och Gardulf (1996) har kommit fram

till att planerade åtgärder sällan skrivs.

Problemen med att bedöma smärta, som är subjektivt, kan minskas genom att använda ett

formellt bedömningsinstrument, skriver Carr (1997). Detta poängteras även av Brattberg

(1995) och Katsma och Hamlow Souza (2000). Camp och O’Sullivan (1987) pekar på vikten

av att använda värderingsvariabler för att göra en täckande analys av smärta. Föreliggande

studie har inte funnit någon anteckning om att bedömningsinstrument har använts. Carr

(1997) skriver vidare att det inte spelar någon roll hur bra ett smärtbedömningsinstrument är

dokumenterat, smärtupplevelsen hos patienten minskar inte förrän det kopplas till effektiva

insatser. Vilka insatser sätts då in?
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När det gäller genomförd vård och behandling har det framkommit att det oftast är

läkemedelsbehandling som dokumenteras. Liknande resultat har hittats vid andra studier

(Nordström & Gardulf, 1996). Enligt Björvell (2001) rekommenderas inte att skriva vilket

läkemedel eller vilka doser som ska ges, utan komplettera det som redan står på

läkemedelslistan till exempel hur eller i samband med vad ett läkemedel ska ges. Det kan vara

att smärtlindring ska ges 30 minuter före såromläggning enligt läkarordination, där man

hänvisar till ordinationen som finns nedskriven på ordinationshandlingen.

Både i journalstudien och i en tidigare studie av Nordström och Gardulf (1996) är det få

anteckningar som görs i anslutning till direkt omvårdnad. Om man skall tro dokumentationen

i omvårdnadsjournalerna så utför eller ordinerar sjuksköterskan väldigt få

omvårdnadshandlingar. Erfarenhetsmässigt är det känt att detta inte är sant. Frågan är varför

hon inte dokumenterar det. I föreliggande studie gjordes ingen undersökning av orsaken till

att dokumentationen inte följer de lagar och författningar som finns. De orsaker som har

kommit fram i tidigare studier (Ehrenberg, 2001; Törnkvist et al., 1997) bland annat tidsbrist,

kunskapsbrist, brister i arbetsmiljö och bristande stöd hos kollegor och arbetsledning är enligt

egna erfarenheter helt rimliga.

Att beskriva resultat är, enligt Björvell (2001) att konsekvent tänka: ”Hur gick det?” Hon

uppmanar sjuksköterskan att kontrollera att hon journalfört effekterna av åtgärderna hon utfört

under sitt arbetspass. Studien visar att det finns stora variationer på hur eller om resultat

dokumenteras. Ofta finns det inget resultat överhuvudtaget. Ibland svarar resultatet inte på hur

behandlingen påverkat smärtan. Även Carr (1997) har i sin undersökning funnit att

utvärderingen av smärtan är dåligt dokumenterad och relaterade inte till den ursprungliga

smärtbedömningen. Undersökningen är dock gjord på ett litet material och under en kort tid,

men att resultat inte dokumenteras i någon stor utsträckning har en annan studie också visat

(Törnkvist et al., 1997).

Att smärta hos patienter ofta bedöms i anslutning till omvårdnadssituationer har framkommit

både i litteraturgenomgången och i journalgranskningen (Feldt et al., 1998). Materialet i deras

studie var litet men verkar ändå relevant eftersom omvårdnadssituationer är tillfällen då man

som sjuksköterska kommer nära patienten. Samtidigt som sjuksköterskan hjälper patienten

kan hon göra en bedömning av vad hon ser och hör. En förklaring till att det i den empiriska

studien inte fanns fler bedömningar i dessa situationer kan vara att en del av journalerna
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kommer från den kommunala hemsjukvården. Där ingår sjuksköterskorna inte i vårdlaget.

Hon är därför mer beroende av den övriga vårdpersonalens iakttagelser och rapporter. Att

sjuksköterskan inte känner till patienternas problem har kommit fram i tidigare studier

(Adamsen & Tewes, 2000; Ashby & Dowding, 2001). Sjuksköterskan drar också slutsatser

om patienten utan att fråga direkt om dennes egen upplevelse (Camp & O’Sullivan, 1987).

Vetskap saknas om huruvida sjuksköterskorna i studien känner till patienternas problem, men

det finns få beskrivningar av patienternas egna upplevelser dokumenterade i journalerna.

I svenska studier har det framkommit att de flesta sjuksköterskor är positiva till utbildning i

omvårdnadsdokumentation. Åsikter om att detta skulle leda till bättre vård för patienten har

också förts fram (Törnkvist et al., 1997; Törnkvist et al.,1998). Om utbildning lett till bättre

vård är svårt att nå kunskap om men undersökningar där man studerat dokumentationen före

och efter en utbildning i dokumentation har genomförts. Resultaten av dessa studier visar att

kvaliteten på journalerna inte enbart beror på kunskap. Det är framförallt dokumentation av

anamnes och status som ökar efter utbildning (Ehrenberg, 2001; Nordström & Gardulf, 1996).

I viss mån ökar även dokumentation av given direkt omvårdnad och inte bara

läkemedelshantering (Nordström & Gardulf, 1996). I den empiriska undersökningen är det

okänt vilken utbildning sjuksköterskorna har men man kan se att de dokumenterar mycket

medicinska åtgärder och få omvårdnadsåtgärder.                                 

I litteraturstudien fanns olika åsikter om effekten av utbildning i smärta. Enligt Katsma och

Hamlow Souza (2000) hade det betydelse på en punkt och det var vid val av korrekt

medicinering. Det här visar att många sjuksköterskor tycks ha tagit till sig den medicinska

kunskapen men inte kunskapen om smärtbedömning. Enligt Bergh och Sjöström (1999) gör

en sjuksköterska med smärtutbildning utöver grundnivå en bedömning som är mer

samstämmig med patienten. Antingen förstår inte sjuksköterskan att en korrekt

smärtbedömning kan ge patienten rätt smärtbehandling och utför den därför inte, eller så görs

bedömning utan att den dokumenteras. Lite anmärkningsvärd är författarnas tolkning att

sjuksköterskor med lång erfarenhet skulle bli mer okänsliga för patientens klagan på smärta

(Katsma & Hamlow Souza, 2000). Men det kanske finns viss sanning i det eftersom Bergh

och Sjöström (1999) fann att de som arbetade deltid bedömde smärtan mer likartat med

patienten än de som arbetade heltid.
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Den dagliga dokumentationen underlättas av att sjuksköterskor har ett systematiskt arbetssätt.

Socialstyrelsen (1993:20) rekommenderar att sjuksköterskor skall dokumentera enligt

omvårdnadsprocessen. Detta innebär att hon skaffar sig en bild av situationen, behov och

problem preciseras, åtgärder planeras och genomförs med utgångspunkt både från patientens

beskrivning och sjuksköterskans bedömning. Efter genomförandet av vården utförs en

utvärdering av resultatet. Vad som ofta sågs i den empiriska studien var att flera delar av

omvårdnadsprocessen saknades. Hur kan man komma till rätta med detta?

Studier visar brister i dokumentationen både avseende patientens omvårdnadsbehov och för

att i efterhand kunna följa ett vårdförlopp. De juridiska kraven är inte heller alltid uppfyllda

(Ehnfors, 2001). Hon menar att grunden för en väl fungerande dokumentation är att

organisation och rutiner stödjer detta arbete. Ett sätt att främja arbetet kan vara att ha en

dokumentationsansvarig sjuksköterska på enheten. Hon bör då få utbildning och mandat att

leda arbetet med att utveckla dokumentationen hos kollegor. Så länge det inte finns en aktiv

dokumentationsansvarig på arbetsplatsen hamnar man lätt i en situation där dokumentationen

åsidosätts. Risken är nog särskilt stor på en vårdavdelning där sjuksköterskan ingår i ett

arbetslag med undersköterskor som inte har förståelse för vikten av en noggrann

journalföring, utan förväntar sig att sjuksköterskan ska delta i den direkta omvårdnaden hela

sitt arbetspass förutom under läkarronden.

Som dokumentationsansvarig sjuksköterska är det viktigt att återkommande föra en dialog

med kollegor och ha tid för utbildning och diskussioner inom området. Socialstyrelsen har

krav på att hälso- och sjukvården har system för kvalitet (SOFSF 1996:24). Det innebär

skyldighet att fortlöpande arbeta för att kvalitetssäkra och utveckla rutiner och arbetssätt. Ett

sätt kan vara kollegial granskning, där några journaler granskas avseende dokumentationens

innehåll. Där handlar det inte om att peka ut någon enskild individ, utan en hjälp för

sjuksköterskegruppen att se exempel, goda såväl som mindre bra, för att utveckla sin

dokumentation positivt. Det finns också olika instrument för journalgranskning att använda.

Nackdelen är då att man inte tittar så mycket på hur dokumentationen görs, utan mera på vilka

delar i omvårdnadsprocessen som dokumenteras. Det blir mera ett mått i poäng för

journalerna och inte samma möjlighet till dialog mellan kollegor om innehållet i det som

skrivs. Undervisningsmomentet och diskussionen har nog större möjligheter att leda

utvecklingen framåt.     
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De flesta människor tycker för det mesta att det är ”gott” med lindrad smärta och lindrat

lidande. Det kan ses som ett moraliskt mandat eller nödvändighet att främja det som en

patient definierar ”gott”. Alla har rätt att bestämma nivån på det lidande de vill stå ut med och

nivån på det de vill ha lindring för. Här finns det dilemman och rädslor som hindrar

sjuksköterskor från att handla etiskt i praktiken. Rädslan kan gälla att vara indirekt orsak till

patientens död eller att bli av med sin legitimation om man ger för höga doser läkemedel till

patienten (Foley Pierce, Dalton & Duffey, 2001). Här kan då frågan ställas varför man inte är

rädd att förlora sin legitimation på grund av bristande dokumentation, när man är rädd att

förlora den efter att ha gett för höga doser av läkemedel? Det som är mindre uppmärksammat

är att underbehandling är i strid med gällande författningar. Dilemman som finns i praktisk,

etisk smärthantering gäller frånvaron av objektiva, kvantitativa mått på smärtintensitet och

smärtlindring.  Över hälften av patienter som vårdas på sjukhus dör utan att vara

smärtlindrade. De flesta patienterna fruktar smärta mer än andra obehag inom vården (Foley

Pierce et al., 2001). Att lindra lidande är en av de viktigare uppgifterna man har som

sjuksköterska. Hur kan man veta att man gjort allt som går för patienten om man vare sig gör

en ordentlig bedömning och analys eller utvärdering av sina genomförda åtgärder?

Är det då svårare att bedöma smärta för sjuksköterskor som arbetar med äldre patienter? En

svårighet kan vara att patienten haft sin smärta under längre tid. Enligt Bergh och Sjöström

(1999) var det svårare för sjuksköterskan att bedöma smärta korrekt hos dem som haft smärta

innan inläggning på sjukhus. Det kan bero på att långvarig smärta inte visar sig på samma sätt

som akut smärta. Ett annat problem kan vara att patienten har svårt att uttrycka sig exempelvis

beroende på demens. I dessa fall måste man titta efter andra tecken på smärta. Aggressivitet

har visat sig vara ett sådant tecken (Feldt et al., 1998). Ändå har en studie av Feldt och Finch

(2002) visat att de flesta av de kognitivt skadade patienterna kunde bedöma sin smärta verbalt.

Anstränger sig då sjuksköterskan inte tillräckligt för att försöka förstå? Anhöriga kan också

vara till hjälp i bedömningen men medvetenhet måste då finnas om att det är anhörigas

bedömning och inte patientens upplevelse.

Målet med bedömning och dokumentation av smärta är att patienten skall få en adekvat och

individuell smärtbehandling. Erfarenhetsmässigt och genom studier vet vi att sjuksköterskan

utför bedömningar och åtgärder utan att de dokumenteras. Som sjuksköterskor har vi laglig

skyldighet att dokumentera så att det inte finns några oklarheter i bedömningen av var

patienten har ont, när det gör ont, hur patienten upplever smärtan eller hur den påverkar
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vardagen. Vi skall också bedöma risker och resurser i en omvårdnadsdiagnos och sätta upp

mål tillsammans med patienten. Både planerade och utförda omvårdnadsåtgärder skall

skrivas. Slutligen skall det som utförts utvärderas. Hade omvårdnadsåtgärderna avsedd verkan

eller skall det göras en ny bedömning? För att uppnå det som lagen föreskriver krävs att

sjuksköterskan har kunskap om och förståelse för varför och hur omvårdnadsjournal skall

skrivas. Från arbetsledningen behövs en organisation där fortlöpande utbildning ges och där

tid och avskild plats för dokumentation finns. Från kollegor behövs också stöd både genom att

ge varandra tid för praktisk övning och genom att samtala om dokumentation. Detta var en

studie av hur det ser ut i dokumentationen av just smärta. Det vore intressant att vidare studera

om bedömning och dokumentation skiljer sig mellan de olika sökorden. Eller är det mellan

olika sjuksköterskor som dokumentationen skiljer sig åt?
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