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Riktlinje vid smärtbedömning av vuxna i livets slutskede 

 
 
Syfte 
Att genom ett systematiskt arbetssätt och användande av smärtskattningsinstrument vid 
bedömning av smärta, planera och vidta åtgärder samt följa effekt av insatt behandling 
minimera antalet smärtpåverkade patienter i livets slutskede i Region Halland 
 
Att patientens smärtintensitet inte ska överstiga en verbalt beskrivande måttlig smärta som är 
liktydigt med NRS ≤ 3 i vila samt NRS ≤ 4 i rörelse.  
 
Att smärta bedöms utifrån ett helhetsperspektiv, där teamarbete eftersträvas för att ge 
patienterna bästa möjliga smärtbehandling. 
 

Bakgrund  
I kunskapsunderlaget ”Patient i livets slutskede som har smärta” från Socialstyrelsen (2013), 
finns beskrivet att smärtbedömning inkluderande smärtskattning, med efterföljande 
terapijustering, minskar genomsnittslig smärtintensitet hos patienter i palliativt skede. God 
symtomlindring är målet, smärta är skadligt för individen med påverkan på nervsystemet, 
endokrina funktioner och livskvalité.  Se Nationellt vårdprogram palliativ vård 2016, 21.7  
  
Denna rutin är framtagen i överensstämmelse med Region Hallands 
Terapirekommendationer ; kapitel Smärta samt kapitel Palliativ vård i livets slutskede. 
 

Smärtdefinition 
International Association for the Study of Pain (IASP) definierar smärta på följande sätt:  
"En obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada eller 
hotande vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada”.  
 

Smärtbedömning 
Alla patienter i palliativ vård ska rutinmässigt efterfrågas om sin upplevda smärta vid 
kontakter med vården. 
För patienter i livets slutskede på vårdavdelning eller i hemsjukvård ska smärtskattning ske  
minst två gånger per dygn, oftare vid dosjustering av analgetika samt som utvärdering efter 
givna extradoser. Patienten ska vara delaktig i smärtbehandlingen. 
  
En god smärtbehandling börjar med en anamnes.  

• När uppstod/uppstår smärtan? 

• Var är smärtan belägen? 

• Hur uppstod smärtan, orsak till smärtan, karaktär och smärtans intensitet?  
 
Smärtskattningsinstrument - För bedömning av smärtintensitet 

• Numerisk skala (NRS): Graderad från 0-10. 

http://www.socialstyrelsen.se/nationelltkunskapsstodforgodpalliativvard/sokrekommendationerikunskapsstodet/patientilivetsslutskedesomhars
https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/palliativ-vard/vardprogram/gallande-vardprogram/21.-farmakologisk-smartlindring-i-livets-slutskede/
https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/palliativ-vard/vardprogram/gallande-vardprogram/21.-farmakologisk-smartlindring-i-livets-slutskede/
http://www.regionhalland.se/vard-halsa/for-vardgivare/lakemedel/terapirekommendationer/
http://www.regionhalland.se/vard-halsa/for-vardgivare/lakemedel/terapirekommendationer/
http://www.vardhandboken.se/texter/smartskattning-av-akut-och-postoperativ-smarta/smartskattningsinstrument/
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• Verbalt beskrivande skala (VBS): Lätt (1-2), Måttlig (3-4), Medelsvår (5-6), Svår (7-8), 
Outhärdlig (9-10). 

• Abbey Pain Scale: Används för kognitivt nedsatta eller icke verbala patienter. 
  

Målvärde för smärtskattning är NRS ≤ 3 i vila samt NRS ≤ 4 i rörelse. Ett något högre 
värde kan tillåtas i rörelse om patienten är nöjd, det är dock viktigt att patienten är informerad 
om dessa mål. Ostörd nattsömn eftersträvas, fråga patienten om störd nattsömn på grund 
av smärta.  
 
 

 
Delmål för att uppnå bästa möjliga smärtlindring! 

 
 

Smärtanalys 
Smärtbedömning/analys görs när patienten inte blir hjälpt av insatt smärtbehandling. Ta hjälp 
av hela vårdteamet; sjukgymnast/fysioterapeut, specifikt smärtkunniga i Region Halland (t e x 
anestesiolog eller palliativt konsultteam). 
 
För en flerdimensionell analys av smärttillståndet t e x vid cancerrelaterad smärta eller annan 
långvarig smärta, rekommenderas smärtanalysformuläret BPI-SF (Brief Pain Inventory-Short 
form). Formuläret innehåller en kroppsschablon där patienten själv kan beskriva var smärtan 
är belägen samt smärtans karaktär.  
 

Dokumentation 
Smärtskattningsvärde (0-10) ska dokumenteras i journal enligt lokal rutin. När den Verbalt 
beskrivande skalan används översätt orden till siffror. 
I dokumentation i omvårdnadsjournal beskrivs smärtans lokalisation, karaktär, intensitet samt 
utvärdering av given behandling. 
 

Vårdteamet  
Förutsättningar för ett optimalt smärtomhändertagande är ett gott samarbete mellan 
patienten samt eventuellt närstående och de olika professionerna i teamet. Viktigt är att 
skapa förtroende och tilltro genom lyhördhet och reaktion på patientens smärta. Det behövs 

Smärt
lindra
d vid 
aktivi

tet

Smärtlindra
d i vila

Smärtlindrad nattetid 
och god nattsömn

https://moodle.med.lu.se/pluginfile.php/33833/mod_resource/content/1/BPI-SF.pdf
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ett öppet samtal för att förstå och få en bild av vad individens smärta består av. Var lyhörd 
och försök lyssna in om det finns problem förutom somatiska komponenter som förvärrar 
smärtan. 
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• Smärta och smärtbehandling, under redaktion av Mads Werner och Ido Leden 2010. 
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https://www.iasp-pain.org/
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-6-4
http://palliativ.se/forbattringsarbete/kunskapsstod-nytt/

