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Smärta är det vanligaste symptomet som rapporteras till vårdgivare,
därför är det viktigt att studera hur vårdgivare och patienter skattar
upplevelsen av symptom såsom smärta. Underskattning av smärta hos
patienterna kan i värsta fall leda till underbehandling och sämre
resultat av behandling. Syftet med föreliggande studie var att
undersöka om det fanns skillnader mellan hur läkare och patienter
bedömer patientens upplevda smärta på en VAS- respektive Borg
CR100-skala, samt skillnader i resultatet mellan de två skalorna. 36
kvinnliga patienter och 8 läkare på kvinnoklinikens gynmottagning
vid Norra Älvsborgs länssjukhus och Uddevalla sjukhus deltog i
studien. Både läkare och patienter skattade patientens upplevda smärta
både innan och efter patientens läkarbesök på en VAS- respektive
Borg CR100-skala. Resultatet visade att det fanns en signifikant
skillnad i hur läkare och patienter skattade patienternas upplevda
smärta, samt skillnader mellan de två skalorna. Läkare skattade
patienternas smärta som lägre än patienterna själva, och skalan som
föredrogs av patienterna och som visar på fler fördelar då man skall
skatta smärta visades vara Borg CR100-skalan.
Smärta är det vanligaste symptomet som rapporteras till vårdgivare. Smärta kan leda till
förlorad produktivitet och kan upplevas som en betydande belastning för den drabbade,
dess anhöriga och samhället (Lumley, Cohen, Borszcz, Cano, Radcliffe, Porter et al.,
2011). Våra upplevelser är alltid subjektiva och ingen människa kan helt förstå vad
någon annan upplever. I vårt vardagliga liv kan vi människor oftast beskriva våra
upplevelser genom vår kommunikation. Vår förmåga till empati och våra erfarenheter
kan hjälpa oss att förstå en annan människas upplevelser. Smärta är en subjektiv
upplevelse vilket gör att det är viktigt i kliniska sammanhang att veta hur det kan skilja
sig mellan vårdpersonalens uppfattning om smärta jämfört med patientens faktiska
smärta för vidare behandling av smärtan. För att patienten skall få optimal behandling är
en noggrant genomförd smärtanalys en förutsättning. Smärtanalysen bör innehålla
detaljerad information om smärtans kvalitativa aspekter såsom brännande eller
stickande, smärtskattning och klinisk undersökning för att optimera resultaten av vidare
behandling (Norrbrink & Lundeberg, 2010). VAS-skalan (visuell analogskala) är den
vanligast använda skalan för att mäta smärta i kliniska sammanhang, och avsikten med
denna studie är att jämföra skattningar av smärta med VAS respektive den så kallade
Borg CR100-skalan® (Borg & Borg, 2001; Price, McGrath, Rafi & Buckingham,
1983). Eftersom smärta innefattar flera dimensioner (Keefe, Rumble, Scipio, Giordano,
& Perri, 2004; Lumley et al., 2011; Norrbrink & Lundeberg, 2010; Yang, Cai, & Wu,
1984) är det viktigt för den psykologiska forskningen att förstå hur smärta
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kan begreppsligöras, bedömas och vilka åtgärder som kan hjälpa personen att hantera
sin smärta. Detta därför att smärta har visat sig inverka negativt på livskvalitén om inte
patienten får hjälp att minska sitt lidande samt öka sin funktionsförmåga (Norrbrink &
Lundemark, 2010).
Fordyce (1976) var en av de första att belysa vikten av att förstå beteenden som
uppkommer av smärta. För att undersöka smärtupplevelsen använde Fordyce (1976)
intervjuer för att analysera smärtupplevelsen hos patienter. Hans rekommendationer till
läkare var att de skulle använda sig av semi-strukturerade intervjuer när de undersökte
patienter för att förstå helheten i smärtan och vilka beteenden som uppstod beroende på
smärtan. Stevens (1975) menade att vi människor generellt är bra på att uppfatta och
bedöma ”styrkor” av olika slag. Både när det gäller sinnesupplevelser, men också när vi
uppskattar hur vi känner oss emotionellt. Fordyce (1976) menade att smärta är svårt att
kommunicera för patienter till vårdgivare kolla, eftersom smärta inte bara är vad
patienten verbalt säger. Omfattningen och definitionen av smärtan är dels vad patienten
säger, men minst lika viktigt är det beteende som uppstår som en konsekvens av
smärtan (Fordyce, 1976).
Sensorisk smärta
Varje person med smärta upplever smärtan på sitt individuella sätt, och denna
individuella upplevelse kan variera starkt från person till person. Smärta är ett komplext
fenomen och är högst subjektiv. Darwin (1872) menade att både vi människor och djur
besitter egenskapen att kunna uttrycka att vi är i nöd genom våra ansiktsuttryck och
genom vår röst, detta är en viktig överlevnadsfunktion. På grund av att det är så viktigt
för vår överlevnad har vi människor en nedärvd förmåga att uttrycka men också känna
igen uttryck av smärta i ansiktet hos andra människor. Schiavenato (2008) menade att
vår uppfattning om ansiktsuttryck förändras ju äldre vi blir genom socialisering,
psykologisk mognad och våra erfarenheter. Länge trodde man att smärta enbart är en
sensorisk upplevelse. Melzack (1986) menade att när smärta uppstår kan den bli
överväldigande, den kräver ens direkta uppmärksamhet och den avbryter individens
pågående tankar och handlingar. Den motiverar personen till aktivt handlande för att
stoppa smärtan så fort som möjligt. Smärta har åtminstone två komponenter, en sinneskomponent och en emotions-komponent. Studier visade att deltagare som fick genomgå
elektro-akupunktur som stimulerade samma nerv som används för att initiera smärta,
upplevde minst dessa två komponenter (se Yang, Cai, & Wu, 1984).
Melzack och Wall (1965) myntade grindteorin som innebar att fysiskt smärta inte
behöver vara ett direkt resultat av smärtreceptoraktivering. Snarare styrs smärtan av en
interaktion mellan smärtneuron och icke-smärtneuron. Neuroner som inte är av
smärtkaraktär gör att vissa av de smärtimpulser som kommer via ryggmärgen inte
vidarebefordras till hjärnan. Detta har till exempel ansetts kunna förklara den
smärtlindrande effekten av akupunktur (Melzack & Wall, 1965).
Smärta delas ofta upp i nociceptiv och neurogen smärta. Nociceptiv smärta är en vanlig
smärta som kan uppstå i vårt vardagliga liv genom att vi skadar oss till exempel genom
att slå hammaren på en tumme, och den kan lindras lokalt med smärtlindring. Smärtan
som uppstår är en respons på ett skadlig stimulus och förmedlas via smärtreceptorer
som överför extern information från det perifera nervsystemet till det centrala
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nervsystemet via ryggmärgen. Neurogen smärta uppstår då det finns en skada eller
dysfunktion i det centrala nervsystemet. Neurogen smärta skiljer sig i upplevelse från
nociceptiv smärta då den inkluderar sveda, stickningar och elektriska förnimmelser.
Neurogen smärta anses vara svårare att lindra och den kräver ofta antidepressiva och
antiepileptika-mediciner för att dämpa hyperaktivitet av skadade nerver (Melzack &
Wall, 1965; Bower & Barretts, 2009). Lumley et al. (2011) belyser att smärta ofta
förklaras som en motsats, antingen akut smärta eller ihållande/kronisk smärta. De menar
att det finns olika typer av smärta: t.ex. smärta som uppkommer av sjukdom,
inflammation, tumörtillväxt, skadade nerver men det finns också smärta som definieras
utifrån den plats som gör ont.
Emotionell smärta
Keefe et al. (2004) menade att det finns vissa psykologiska faktorer som är associerade
med att öka respektive minska ihållande smärta. Faktorer som gör att man anpassar sig
dåligt till smärta är förödande smärta, smärtrelaterad oro och ångest samt hjälplöshet.
Förödande smärta är en smärta som innebär att individen fokuserar på smärtan och
utvärderar sin förmåga att hantera smärtan på ett negativt sätt. Detta är en faktor som
inte bara är relaterad till smärta, utan kan skapa nya beteenden hos individen till följd av
smärtan. Keefe et al. (2004) menar att smärtrelaterad oro och ångest innebär att
patientens ihållande smärta kan göra patienten orolig och kan skapa ett undvikande
beteende till följd av rädslan. Denna oro och rädsla kan leda till att patienten överskattar
den smärta de tror att de t.ex. kommer känna under en fysisk undersökning. Den sista
faktorn Keefe et al. (2004) tar upp i sin studie som associeras med att öka smärta är
hjälplöshet som de förknippar med bl.a. reumatiska sjukdomar som påverkar hur
patienten kan hantera sin smärta i ett längre perspektiv.
Faktorer som leder till bättre anpassning av smärta är self-efficacy, smärt-copingstrategier, villighet att förändra samt acceptans (Keefe et al., 2004). Bandura (1990)
menade att self-efficacy innebär en persons tro på att denne har förmåga att utöva
kontroll över sin sociala miljö. Keefe et al. (2004) menade att self-efficacy i detta
sammanhang handlar om patientens kontroll över sin egen smärta, och denna kontroll
minskar upplevelsen av smärta. Vidare menade Keefe et al. (2004) att om patienten
besitter eller får hjälp med coping-strategier för smärta kan detta minska upplevelsen av
smärta därför att patienterna lär sig att hantera och ta itu med smärtan med hjälp av
olika strategier. En ytterligare faktor som kan hjälpa patienterna att minska deras smärta
är psykosociala behandlingsprogram för ihållande smärta där patienterna tar en aktiv
roll att förändra och hantera sin smärta. Detta bygger dock på en egen vilja hos
patienten och i vissa fall är inte patienter redo att engagera sig. Den sista faktorn som
kan bidra till minskad smärta är acceptans av smärtan vilket används då
förändringsarbete och coping-strategier inte lyckas. Det kan vara vid tillfällen då
kampen för att styra smärtan blir allt för omfattande och leder till en negligering av
andra värdefulla saker i omgivningen såsom familj, arbete och fritid. En acceptans av
smärtan leder till att man hittar ett sätt att leva med sin smärta och trots den kan delta i
meningsfulla aktiviteter i livet. Detta är främst en faktor som minskar kronisk smärta
(Keefe et al., 2004).
Johan Hambræus (2011) belyser att vid bedömning av smärta i kliniska sammanhang är
det några viktiga punkter som bör beaktas hos patienten, bland annat förekomst av
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psykiska komponenter och kognitivt förhållningssätt hos patienten. Med förekomst av
psykiska komponenter menar han att om patienten är nedstämd försämrar det förmågan
hos patienten att hantera smärtan vilket kan leda till att smärtan upplevs som starkare.
Hambræus (2011) menar att det kognitiva förhållningssättet innebär att patienten på
grund av sin smärta i vissa situationer undviker vissa aktiviteter på grund av rädsla för
smärta. Han påpekar vikten av att hjälpa patienten att fokusera på upplevelsen av när
smärtan släpper, snarare än när smärtan uppkommer. Det kan hjälpa patienten att aktivt
låta smärtan komma, vilket leder till att patienten inte är ett offer för smärtan utan kan
kontrollera sitt liv och sina aktiviteter.
Smärtmätning
För att psykologiskt mäta fysiska egenskaper är det önskvärt att använda en kvotskala avstånden på skalan är lika stora genom hela skalan och den innehåller en absolut
nollpunkt. Mätningar inom psykologin av mänskliga upplevelser genom sinnena
grundar sig på den tyska fysikern Fechner arbete om stimuli- och responsfunktioner
(Stevens, 1975). Han började fundera över hur man skulle kunna koppla ihop
människans inre upplevelser med stimuli från vår omgivning. Han menade att genom att
använda en kategori-skala som är symmetrisk från t.ex. 1-5 och knuten till verbala
uttryck kan det ge grova uppskattningar av upplevd intensitet (se t.ex. Stevens, 1975).
Stevens utvecklade i mitten av 1900-talet metoder som gjorde det möjligt att beskriva
relativa stimuli- och responsfunktioner och beräkna dem matematiskt (Stevens, 1975).
För att göra detta användes subjektiva mätningar av fysisk intensitet genom ME
(magnitude estimation) som är en kvotskala. Metoden innebär att observatören använder
sig av en valfri siffra som motsvarar den intensitet som upplevs av det observatören
bedömer. Med denna typ av metod kan man se och undersöka relationer mellan
förnimmelser som en person upplever. Stevens metod visade sig vara effektiv för att
mäta sinnesförnimmelser, dock har det riktats kritik mot Stevens ME som bland annat
innefattar att metoden visserligen framgångsrikt kan användas för att mäta relationer
mellan olika stimulus men är sämre att användas till interpersonella jämförelser (Borg,
1982; Stevens, 1975).
Gunnar Borg utvecklade sin Range Model som utgår från antagandet att individers
perceptuella intensitet är ungefär lika för olika personer vid upplevd maximal
ansträngning (Borg, 1962). Därmed går det att jämföra individers upplevelse av
ansträngning och andra sinnesområden med intensitetsvariation och använda den
maximala ansträngningen som en referenspunkt för att mäta interpersonellt (Borg,
1962). Utifrån Borgs range model utvecklade Gunnar Borg och hans medarbetare en
kvotskala med språkliga uttryck som på en kategoriskala. Detta blev då en CR-skala
(Category Ratio-scale), som med verbala förankringar tillsammans med en siffra ger
kvotdata som i likhet med magnitudestimation kan ge relativa tillväxtfunktioner men
samtidigt gör interpersonella jämförelser möjliga. CR-skalan är utformad i två
versioner, CR10-skalan är en skala från 0 till 10 (se figur 1), där första verbala
förankringen börjar vid 0,5. Skalan går sedan ovanför 10 för att undvika ändeffekter.
Den mer detaljerade CR100-skalan (figur 2) går från ”ingen alls” (0), till ”absolut
maximum” där första verbala förankring börjar vid 1,5 och den går över 100, också för
att undvika ändeffekter. CR-skalan används för att mäta sinnesförnimmelser,
upplevelser och känslor, men framförallt är dess användningsområde kliniska
sammanhang för att mäta upplevd ansträngning, smärta och värk i samband med
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arbetsprov. Detta gör att den används inom medicin, ergonomi och idrott. Validiteten
har genom många studier visat sig vara bra (Borg, 1982, 1998; Borg & Borg, 2001;
Borg, 2007). Tillsammans med instruktioner och ett träningsmaterial där deltagaren får
bedöma graden av svärta i en bild med hjälp av CR-skalan förbättras reliabiliteten (Borg
& Borg, 1991; Hård, 1966). För att undgå missförstånd och icke-valida resultat är det
viktigt att ge instruktioner och vara säker på att personen förstår instruktionerna i
samband med användning av Borg CR100-skalan (Borg & Borg, 2010). Det är en fördel
att använda Borg CR100-skalan då man bedömer smärta tack vare dess verbala
förankringar ihop med siffor, bland annat eftersom man får en ”fixpunkt” att utgå ifrån
dvs. maxnivån. På grund av Range-modellen har Borg CR100-skalan även den fördelen
att kunna ge jämförbara intensitetsnivåer, som ger goda möjligheter att kunna jämföra
olika individers bedömningar och jämförelser mellan grupper. Vissa skalor kan ge en
ändeffekt av en respons, framförallt en så kallad ”tak-effekt” där en person kan skatta
sin upplevelse som max eller till exempel 10 på en skala. Detta kallas för ändeffekter
och Borg CR100-skalan anses stå emot det då den inte har ett absolut maximum som
inte går att skatta högre än (Borg & Borg, 2001)
I kliniska sammanhang idag bedöms smärta vanligen med en VAS skala (visuell
analogskala). VAS består av en 10-gradig skala som med en rät linje vanligen går från
”ingen smärta” till ”värsta tänkbara smärta” (Figur 1). Patienten får instruktioner om att
markera ett ställe på linjen som motsvarar den smärta personen upplever (Price et al.,
1983). Price et al. (1983) betonade att det finns många metoder som har det
gemensamma målet att representera mänsklig smärtupplevelse. Metoderna ska vara
valida, ge ett konsekvent resultat över tid och vara reliabla. De menade vidare att
smärtmätning skall vara mångsidigt och kunna mäta olika typer av smärta såsom akut
och kronisk. Price et al. (1983) utförde ett experiment på 30 patienter med kronisk
smärta och 20 frivilliga utan smärta för att mäta intensiteten och obehaget de upplevde
då de utsattes för en värmestimulus. Undersökningens resultat visade att VAS-skalan
kan användas för att mäta intensitet och obehag i mänsklig smärta både när det gäller
kronisk och akut smärta. Studien visade att VAS-skalan är en bra metod för att mäta
intensiteten i smärtan, men är sämre när det gäller mätning av interpersonella skillnader
och skillnader i smärtupplevelse för samma person.
Hjermstad et al. (2011) menade att det finns begränsningar med VAS-skalan. De
menade att patienter med smärta upplever det svårt att diskriminera sin smärta på en
skala som endast går till 10, samt att VAS-skalan upplevs som komplicerad särskilt av
äldre personer och personer med kognitiv nedsatt förmåga. Svensson (2000) riktade
kritik mot VAS-skalan och menade att den inte ger tillförlitliga mätningar i kliniska
situationer då en markering på VAS-skalan inte står i relation till intensiteten av smärta.
Lund, Lundeberg, Sandberg, Budh, Kowalski och Svensson (2005) menade att VASskalan endast ger ordinaldata, vilket innebär att den endast skall analyseras med
statistiska analyser som passar för ordinaldata vilket är icke-parametriska test. De
rekommenderar att använda sig av verbalt beskrivande skattningsskalor för
forskarstudier av smärta. VAS-skalan har även kritiserats för ändeffekter då den har
fixerade ändpunkter vid 0 och 10. Detta kan medföra att det blir svårare att skilja på
höga skattningar och de högsta skattningarna kan då skattas som maximum eller 10
trots att de egentligen skiljer sig. (Borg & Borg, 2010; Neely, Ljunggren, Sylvén &
Borg, 1992)
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Figur 1. VAS-skalan som ofta används i kliniska sammanhang. Foto: Liv Almskog

Figur 2. Borg CR100 skalan® (Borg & Borg, 2001; Borg, 2007).
Wangenheim, Borg och Holzmann (1987) undersökte relationen mellan observatörers
skattningar och individers självskattningar av arbetsrelaterade stressorer. Det gick ut på
att en arbetare utsattes för arbete som utlöste fysisk stress där han lyfte olika tunga
lådor. I varje situation fick både arbetaren och observatörerna skatta den upplevda
stressen på en Borg CR10-skala. De jämförde sedan arbetaren och observatörernas
skattningar och utgick då från att arbetarens självskattningar var de ”rätta”. Resultatet
visade att observatörerna diskriminerade mellan de olika tunga lådor som arbetaren lyfte
och använde sig av Borg CR10-skalans hela variationsområde. Observatörerna
tenderade att överskatta de mindre tunga lådorna, medan det stämde väl överens mellan
observatörerna och arbetarnas skattningar då de skattade de tyngre lådorna. Studien
visade på att det är möjligt för en observatör att skatta en annan persons
stressupplevelse och hur tungt en arbetares arbete är genom observation och skattningar
på Borg CR10-skalan (Wangenheim et al., 1987).
Laugsand, Sprangers, Bjordal, Skorpen, Kaasa och Klepstad (2010) gjorde en
undersökning där de studerade hur patienter upplever sin smärta. I studien ingick
sjuksköterskor som undersökte symptom hos 994 patienter och läkare som undersökte
symptom hos 735 patienter och graderade smärtan på en fyrgradig skala (kallad EORTC
QLQ-C30). Deras resultat visade att vårdgivare tenderade att underskatta symptom
oftare än de överskattade symptom hos patienter. Symptom i detta sammanhang var
t.ex. smärta, trötthet, generell svaghet m.m. Dock var den högsta samstämmigheten
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mellan patient och vårdgivares skattning bland dessa olika symptom bland annat smärta.
Laugsand et al. (2010) påpekade att det är viktigt att studera hur vårdgivare och
patienter skattar upplevelse av symptom, därför att det är viktigt för vidare behandling
av symptomen. Underskattning av symptomen hos patienterna, framförallt när det gäller
cancerpatienter, kan leda till underbehandling av symptomen och därmed ge sämre
resultat i behandlingen.
I en studie av Shugarman et al. (2010) undersöktes sjuksköterskors och patienters
bedömning av smärta varvid man fann att underskattning av smärta uppstod i 25 % av
fallen och överskattning av smärtan uppstod i 7 % av fallen då sjuksköterskorna
skattade smärtan hos patienten jämfört med patientens uppskattning av smärtan. I
studien framkom att ju längre erfarenhet sjuksköterskorna hade, desto mer
underskattade de patientens smärta. Vidare visade studien att när standardiserade
mätinstrument inte användes, var obalansen mellan upplevd smärta hos patienten och
den av sjuksköterskorna bedömda smärtan större, vilket ledde dem till slutsatsen att det
behövs mer utbildning och medvetenhet kring smärtskattnings-instrument (Shugarman
et al., 2010).
Syftet med föreliggande undersökning var att studera om det finns en skillnad mellan
hur läkare och patienter bedömer patientens upplevda smärta på en Borg CR100-skala
(Borg & Borg, 2001) respektive en VAS-skala (Price et al., 1983) Ett andra syfte var att
studera skillnaderna i resultatet mellan de två skalorna.
Metod
Undersökningsdeltagare
I undersökning deltog totalt 45 kvinnliga patienter varav 29 patienter rekryterades på
kvinnoklinikens gynmottagning Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan och 16
patienter rekryterades på kvinnoklinikens gynmottagning tillhörande Norra Älvsborgs
länssjukhus, men belägen på Uddevalla sjukhus. Det fanns inga speciella kriterier som
behövde uppfyllas för att delta i studien varken för läkare eller patienter. Författaren
valde att i efterhand plocka bort de patienter som ej upplevde smärta, varvid bortfallet
blev 9 patienter. Medelåldern bland patienterna var 36,9 år (SD=17,3 och varierade
mellan 16 och 85 år). Patienternas medellängd var 165,2 cm (SD=5,8 cm). Patienternas
medelvikt var 67,4 kg (SD=9,4 kg) och medelvärdet på antal tidigare graviditeter var 2
stycken (SD=1,5 graviditeter). Medelvärdet på patienternas tidigare starkaste
smärtupplevelse på Borg CR100-skalan var 91 (SD=20). Läkarna som deltog i studien
var 8 stycken, 3 män och 5 kvinnor, med en medelålder på 48,3 år (SD=13 år, och
varierade mellan 33 och 66 år) och en medelerfarenhet på 19 år (SD=14,4 år, varierade
mellan 1,5 till 42 år). Som tack sin medverkan erhöll patienterna en Tian.-lott.
Apparatur och Material
I undersökningen använde läkare och patienter VAS-skala (Figur 1.) samt en Borg
CR100-skala (Figur 2) med tillhörande instruktioner specifikt för smärta, för att
uppskatta smärtan patienten upplevde och ett formulär för smärtbedömning. Innan
patienterna skattade sin nu upplevda smärta på Borg CR100-skalan fick de instruktioner
om att skatta sin tidigare värsta smärtupplevelse, i syfte att ”kalibrera” dem på skalan
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(se Borg, 1998). Borg CR-skalorna anses ha en god reliabilitet och validitet för
bedömning av upplevd ansträngning och annan sensorisk perception, inklusive smärta
(Borg, 2007). Den äldre Borg CR10-skalan har nått omfattande spridning och klinisk
användning (Borg, 1998; Borg, 2007). VAS-skalan anses ha god reliabilitet och
validitet för bedömning av smärta i kliniska sammanhang (Price et al., 1983).
Procedur
Innan genomförandet av undersökningen kontaktades verksamhetschefen för
kvinnokliniken i Trollhättan och Uddevalla som godkände undersökningen och
distribuerade ut information till berörda läkare. Vid undersökningstillfället deltog
undersökningsledaren på dagens morgonmöte för att berätta om undersökningen och
hur den skulle gå till. Sköterskorna i receptionen instruerades att patienten skulle få
information om undersökningen samt möjlighet att delta efter att de anmält sig i
receptionen.
Patienter.
Patienterna fick en muntlig förfrågan att vara med i undersökningen efter att de anmält
sin ankomst i receptionen samt ett papper med skriftlig information om
undersökningens syfte. När patienten samtyckt till att medverka gav författaren dem
först återigen information om studien, samt ställde bakgrundsfrågor såsom ålder, längd
och vikt som författaren skrev ner i ett formulär. De fick även information som
klargjorde säkerställande av deras anonymitet, att de hade rätt att avbryta när de ville
och att den information de lämnade endast skulle användas i detta forskningssyfte.
Patienterna fick sedan instruktioner om VAS-skalan och fick därefter skatta deras nu
upplevda smärta som noterades i formuläret. Efter det fick patienterna instruktioner om
Borg CR100-skalan och fick därefter skatta sin nu upplevda smärta som noterades i
formuläret. De fick sedan information om att samma procedur skulle upprepas efter
deras besök med läkaren och att de då skulle få skatta deras nu upplevda smärta igen.
De fick en post-it lapp med sig med en siffra på för att författaren på så vis skulle kunna
matcha patienternas och läkarnas bedömning av smärta. När patienterna återvände från
besöket genomfördes smärtskattningen igen samt att de fick besvara en kontrollfråga
om och hur de diskuterade smärta under besöket. Författaren och patienterna satt i ett
avskilt utrymme i anslutning till receptionen.
Läkare.
Läkarna fick via mail ett informationsbrev om studien samt information om studiens
syfte, säkerställande av att läkarnas personuppgifter inte skulle komma att användas, att
de hade rätt att avbryta när de ville samt att den information de lämnade endast skulle
komma att användas i detta forskningssyfte. Läkarna fick innan de började dagens
mottagning instruktioner om VAS-skalan respektive Borg CR100-skalan och
instruktioner om hur dessa skulle användas, samt en genomgång om hur de skulle
notera sin bedömning om hur stark smärta de trodde att patienten upplevde. Läkarens
första skattning genomfördes efter att denne läst patientens anamnes men innan de
träffat patienten. Läkarens andra skattning genomfördes efter besöket med patienten.
För att kunna matcha patientens skattning av smärta med läkarens skattning av
patientens smärta skickades patienten med en siffra på en post-it lapp till läkaren som
sedan noterades på både patientens och läkarens formulär.
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Re sulta t
För prövning av skillnader mellan hur läkare och patienter skattade patientens upplevda
smärta på VAS-skalan användes en 2x2 ANOVA. För prövning av skillnader mellan
hur läkare och patienter skattade patientens upplevda smärta på Borg CR100-skalan
användes en 2x2 ANOVA. Ett chi-två test användes för att se om de fanns någon
skillnad i vilken skala patienterna föredrog att använda för att skatta sin smärta.
Slutligen gjordes en Pearson produktmomentkorrelation för att jämföra de två olika
skalorna, samt överenstämmelsen mellan läkarnas och patienternas skattningar på de
respektive skalorna.
Medelvärden och standardavvikelser beräknades på läkarnas bedömningar av
patienternas smärta före och efter besöket för skattningar gjorda med VAS-skalan och
Borg CR100-skalan. Medelvärden och standardavvikelser beräknades på patienternas
skattningar av deras upplevda smärta före och efter besöket för skattningar gjorda med
VAS-skalan och Borg CR100-skalan (Tabell 1). Som ses av tabell 1 låg skattningarna
på VAS-skalan i genomsnitt på cirka 1/3 av skalan, och på Borg CR100-skalan i
närheten av ”måttlig” smärta.
Tabell 1. Antalet deltagare, medelvärden och standardavvikelser för skattad smärta med VAS-skalan
respektive Borg CR100-skalan av patienter och läkare.
Smärtskattning

n

m

s

Läkares skattning med VAS före besöket
Läkares skattning med VAS efter besöket
Patienters skattning med VAS före besöket
Patienters skattning med VAS efter besöket
Läkares skattning med Borg CR100 före besöket
Läkares skattning med Borg CR100 efter besöket
Patienters skattning med Borg CR100 före besöket
Patienters skattning med Borg CR100 efter besöket

36
36
36
36
36
36
36
36

2,9
2,7
3,4
3,6
21,9
19,1
23,4
30,4

2,6
2,6
3,0
2,9
21,2
22,2
26,2
25,1

Figur 3 och figur 4 förtydligar spridningen för hur läkare och patienter skattade
patienternas upplevda smärta på VAS-skalan respektive Borg CR100-skalan genom ett
lådagram med de olika percentilerna markerade. Det svarta strecket i mitten visar
medianen av skattningarna. Figur 3 visar spridningen för VAS-skalan och figur 4 visar
spridningen för Borg CR100-skalan. Som framgår av figur 3 förekom det
patientskattningar som gick till max på VAS-skalan. Man kan också se att läkarna i
större utsträckning än patienterna skattade smärtan till noll.
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Figur 3. Skattningar av läkare och
patienter med VAS-skalan.

Figur 4. Skattningar av läkare och
patienter med Borg CR100-skalan.

Med en 2 x 2 ANOVA för beroende mätningar, med bedömare (läkare, patient) som
grupperingsfaktor och tid (före, efter besöket) som upprepningsfaktor, erhölls en
signifikant huvudeffekt av bedömare när VAS-skalan användes. När patienter och
läkare skattade patienternas smärta med VAS-skalan skattade patienterna i genomsnitt
sin smärta högre än vad läkarna skattade deras smärta F1,35=4,372 (p = 0,044). Det
fanns ingen signifikant huvudeffekt av tid F1,35=0,065 (p = 0,800), och heller någon
signifikant interaktionseffekt F1,35=1,276 (p = 0,266). Man kan dock se en tendens att
både läkare och patienter skattade smärta annorlunda efter besöket, de tillfrågade
läkarna skattade smärtan som lägre och patienterna i undersökningen skattade smärtan
som högre efter besöket (tabell 1, figur 1).
Med en 2 x 2 ANOVA för beroende mätningar, med bedömare (läkare, patient) som
grupperingsfaktor och tid (före, efter besöket) som upprepningsfaktor, erhölls en
signifikant huvudeffekt av bedömare också när Borg CR100-skalan användes. När
patienterna och läkarna skattade patienternas smärta med Borg CR100-skalan skattade
patienterna sin smärta högre än läkarna skattade patienternas smärta F1,35=4,617 (p =
0,039). Det fanns ingen signifikant huvudeffekt av tid F1,35=0,771 (p = 0,386). Det
fanns en signifikant interaktionseffekt mellan bedömare x tid F1,35=7,359 (p = 0,010)
vilket innebar att patienterna skattade sin smärta som högre efter besöket, och läkarna
skattade patienternas smärta som lägre efter besöket.
Med ett X2-test erhölls en signifikant skillnad i vilken skala patienterna föredrog att
använda, VAS-skalan eller Borg CR100-skalan. X21 = 5,4, (p < 0,05) 25 patienter
föredrog Borg CR100-skalan för att bedöma sin upplevda smärta, och 11 patienter
föredrog VAS-skalan för att bedöma sin upplevda smärta.
För att studera överensstämmelsen mellan läkarnas och patienternas smärtskattningar
beräknades korrelationer för VAS- och Borg CR100-skalan vid respektive tillfälle och
redovisas i tabell 2.
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Tabell 2. Korrelationer mellan skattningar av patienternas smärta av läkare och patienter, med hjälp av
VAS-skalan och Borg CR100-skalan före och efter besöket (n = 36). (p < 0,001 för samtliga
korrelationer).
Patient VAS före
Läkare VAS före
Läkare VAS efter
Läkare Borg* före
Läkare Borg* efter

Patient VAS efter

Patient Borg* före

Patient Borg* efter

0,643
0,588
0,644
0,593

* Borg CR100-skalan

För att studera hur VAS-skalan och Borg CR100-skalan användes av patienter och
läkare då skattade sin smärta före och efter läkarbesöket gjordes en scatterplot. Figur 5
visar skattningar med VAS-skalan och figur 6 visar skattningar med Borg CR100skalan.

Figur 5. Skattningar gjorda med
VAS-skalan före och efter besöket.
(läkare: r = 0,640, p < 0,001,
patienter: r = 0,834, p < 0,001)

Figur 6. Skattningar gjorda med Borg
CR100-skalan före och efter besöket.
(läkare: r = 0,665, p < 0,001,
patienter: r =0,752, p < 0,001)

Korrelationerna mellan bedömningar av smärta med VAS-skalan och Borg CR100skalan redovisas i tabell 3 nedan. Som synes av tabellerna var samtliga korrelationer
starka eller mycket starka.
Tabell 3. Korrelationer mellan skattningar av patienternas smärta av läkare och patienter, med hjälp av
VAS-skalan och Borg CR100-skalan (n = 36). (p < 0,001 för samtliga korrelationer)
Läkare VAS före
Läkare Borg CR100 före
0,937
Läkare Borg CR100 efter
Patient Borg CR100 före
0,636
Patient Borg CR100 efter

Läkare VAS efter

Patient VAS före
0,583

0,918

Patient VAS efter
0,587

0,889
0,603

0,906
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Diskussion
Syftet med föreliggande undersökning var dels att se om det fanns en skillnad mellan
hur läkare och patienter bedömde patientens upplevda smärta mätta med Borg CR100skala (Borg & Borg, 2001) respektive en VAS-skala (Price et al., 1983). Ett andra syfte
med studien var att studera skillnaden mellan resultaten på de två skalorna.
Huvudresultaten visade att patienterna skattade sin upplevda smärta högre än läkarna,
både på VAS-skalan och Borg CR100-skalan. En signifikant interaktionseffekt på Borg
CR100-skalan visade dock att patienterna skattade sin smärta som högre efter besöket
och läkarna skattade patienternas smärta som lägre efter besöket.
Ett chi-två test visade en signifikant skillnad gällande vilken skala patienterna föredrog
att använda, där Borg CR100-skalan var den föredragna skalan att skatta sin upplevda
smärta på framför VAS. Resultatet av en korrelation mellan de två olika skalorna och
bedömarna, visade att när samma bedömare använde de två olika skalorna var
korrelationen mellan skattningar höga.
Vi människor är bra på att uppfatta och bedöma styrka av sinnesupplevelser och
emotioner (Borg, 1962; Borg & Borg 2001; Stevens, 1975). Darwin (1899) beskrev
tidigt att vi människor besitter egenskapen att kunna uttrycka att vi är i nöd genom våra
ansiktsuttryck och vår röst vilket är essentiellt i ett patient-läkare möte där smärta är ett
av symptomen. Spridningen som visas i figur 3 och figur 4, samt resultaten från
ANOVA förtydligar att det är skillnad i hur patienten och läkaren har skattat patientens
smärta. Föreliggande studie går i linje med tidigare forskning som visar att vårdpersonal
tenderar att underskatta patientens upplevda smärta oftare än de överskattade smärtan
(Laugsand et al., 2010). En studie som undersökte skillnaden mellan sjuksköterskors
skattning av smärta jämfört med patientens skattning visar också att sjuksköterskorna
tenderade att underskatta patientens smärta (Shugarman et al., 2010). Resultaten i
föreliggande studie visar också att läkarna tenderar att underskatta patientens smärta i
relation till patientens skattning. Detta kan tolkas som att läkare inte bedömer smärtan
som lika stark som patienten, men det kan även tolkas som att patienten skattar fler
dimensioner än bara fysisk smärta. För att vidare studera överensstämmelsen mellan
läkarnas och patienternas smärtskattningar beräknades korrelationer för VAS- och Borg
CR100-skalan som visade ett samband mellan läkare och patienternas skattningar (se
tabell 2). Då patienterna har bedömt att de upplevde hög smärta skattade även läkarna
smärtan som hög, och likaså då patienterna upplevde en lägre smärta skattade läkarna
smärtan som lägre på både VAS- och Borg CR100-skalan. Detta visar att det finns en
god samstämmighet i patienternas och läkarnas skattningar på individnivå, även om
läkarna i genomsnitt skattar patienternas smärta som något lägre än vad patienterna
själva gör. Den skillnad som finns i deras skattningar där läkarna tenderar att
underskatta smärtan kan tolkas som att det beror på att patienterna skattar fler
dimensioner i smärtan, eller som att läkarna visserligen skattar lägre men gör det
konsekvent, dvs. lika mycket för alla patienter.
Patienterna i föreliggande studie sökte sig till jourhavande läkare på en kvinnokliniks
gynmottagning. Dit blir man hänvisad när man har så brådskande symptom, att en
bokad tid senare inte är att rekommendera. Symptomen kan bland annat vara relaterade
till misstänkta missfall, andra graviditetskomplikationer, buksmärta, könssjukdomar etc.
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symptom vilka också kan skapa oro hos patienten. Keefe et al. (2004) menar att
psykologiska faktorer som kan öka ihållande smärta är förödande smärta, oro, ångest
och hjälplöshet. Vidare menar de att dessa psykologiska faktorer kan leda till att
patienten överskattar sin smärta. Det är därför möjligt att diskrepansen mellan läkarens
lägre skattning har att göra med den fysiska smärtan de bedömer att patienten upplever,
och att patients jämförda högre skattning har att göra med dels den upplevda fysiska
smärtan men också en upplevelse av oro, ångest och hjälplöshet i vissa fall beroende på
deras symptom och problem. I framtida forskning skulle det därför vara intressant att
låta både läkare och patienter skatta såväl den fysiska som de emotionella
smärtkomponenterna.
Det fanns en signifikant interaktionseffekt vid mätningar med Borg CR100-skalan
mellan bedömare (läkare och patienten) och tid (före och efter besöket). Det fanns även
en tendens till samma interaktionseffekt vid mätningar av VAS-skalan, men inte
signifikant. Det visar sig att patienterna skattade sin smärta som högre efter besöket, och
läkarna skattade patientens smärta som lägre efter besöket. Keefe et al. (2004) menar att
det finns faktorer som leder till bättre anpassning av smärta, bland annat self-efficacy
och coping-strategier. En möjlig tolkning är därför att patienterna har fått ökad oro
under besöket och det kan bero på att de inte känner att de har kontroll över situationen
och heller inte tillräckliga strategier för att hantera oron och smärtan och skattar då
högre. En annan bidragande orsak till att de upplevde högre smärta kan vara att de inte
upplevde att de fick gehör för både sin psykiska och fysiska smärta då fokus på besöket
i första hand handlar om att behandla och undersöka symptomet som patienten sökt för.
Det kan även vara en bidragande orsak till att läkaren skattar patientens upplevda smärta
som lägre efter besöket än patienten, därför att han/hon har kunnat identifiera
symptomet och eventuell orsak och förslag till vidare behandling. För patientens del kan
det även vara så att själva undersökningen har gjort att smärtan upplevs starkare efter
besöket. Med tiden kan patienten använda sina coping-strategier och i vidare forskning
är det intressant att ta reda på hur patienten hanterar och skattar sin smärta över tid och
vad det är som eventuellt gör att den förändras.
Skillnaderna mellan skalorna beräknades dels genom korrelationer och det går även att
se spridningen i skattningarna i figur 3 och 4 samt figur 5 och 6. Figur 3 och 4 visar hur
läkare och patienter använt sig av VAS- och Borg CR100-skalan när de skattat smärta.
Man kan se att det finns en skillnad då både läkare och patienter generellt skattar högre
på VAS-skalan än på Borg CR100-skalan genom att titta på median-värdena.
Lådagrammet visar även att VAS-skalan faller offer för ändeffekt då skattningar ligger i
taket av skalan. Figur 5 och 6 visar alla enskilda skattningar av patienter och läkare. De
visar dels som ovan nämnts att VAS-skalan slår i taket, samt en skillnad mellan
skattningarna. På VAS-skalan finns en större spridning över hela skalan, medan på Borg
CR100-skalan kan man se att skattningarna av samma smärta ser ut att skattas lägre.
Borg CR100-skalan går från 0 till 100 där första verbala förankringen börjar vid 1,5 och
skalan går ovanför 100 för att undvika ändeffekter (Borg & Borg, 2001). Ändeffekter
med VAS-skalan resulterar i att det är svårt att veta om patienten hade skattat sin smärta
som ännu värre om det inte hade funnits ett tak på VAS-skalan. Men vad man kan se i
Figur 6 så finns det inget värde skattat över 80 på Borg CR100-skalan. Det går att tolka
som att Borg CR100-skalan har lyckats kalibrera patientens skattningar av smärtan med
hjälp av tydliga instruktioner där patienten bland annat skattar sin tidigare mest
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smärtsamma upplevelse och sedan kan i relation till den uppskatta sin nuvarande
smärta. Figur 6 visar också att flest skattningar på Borg CR100-skalan ligger mellan 040 före besöket för patienter och mellan 0-40 även efter besöket jämfört med figur 5
som visar VAS-skalan där det är en större fördelning bland patienter över hela skalan.
Detta kan tolkas som att patienterna med hjälp av Borg CR100-skalans verbala
förankringar lättare kunde diskriminera sin smärta på lägre nivåer än med VAS-skalan.
Ett chi-två test visar att patienterna föredrog att skatta sin smärta på Borg CR100skalan. Detta bekräftas också genom Hjermstad et al. (2011) som menar att patienter
ofta upplever VAS-skalan som svår att använda då den endast går till siffran 10 och att
den upplevs som komplicerad.
Korrelationen mellan hur patienter har skattat på VAS- och Borg CR100-skalan samt
läkarnas skattningar mellan VAS- och Borg CR100-skalan visar att det finns
signifikanta korrelationer mellan hur de skattat på skalorna (tabell 3). Utifrån dessa
korrelationer kan man säga att när läkaren har skattat på ett sätt på den ena skalan finns
det ett signifikant samband med hur läkaren skattat på den andra skalan, likaså för
patienterna. Det finns även ett signifikant samband mellan hur läkaren före besöket har
skattat på den ena skalan och hur patienten har skattat före besöket på den andra skalan
och vise versa. Den tolkning som kan göras av detta är att skalorna fungerar på ett
liknande sätt både för patienter och läkare och både före och efter besöket.
Begränsningar i denna undersökning är att de patienter som deltog i studien hade
måttlig smärta (se Tabell 1). Patienter som upplevde mycket stark smärta valde de flesta
gånger att tacka nej till att delta då de helt enkelt hade för ont. Detta gör att resultaten
får en sämre spridning än vad som kanske skulle erhållits om fler deltagare hade hög
smärta. En annan begränsning med studien är att på grund av etiska övervägande valde
författaren att inte ta reda på vilka problem eller symptom patienten sökte för.
Anledningen var att värna om patientens anonymitet och minska bortfall i studien.
Studiens generaliserbarhet begränsas då deltagarna uteslutande är kvinnor, som
upplevde relativ måttlig smärta, samt att undersökningen utfördes på endast en klinik.
En fördel med studien är att undersökning gjorts i en naturlig miljö, vilket gör att den
har en god ekologisk validitet.
Kritik som kan riktas mot denna studie är att vid tidigare studier med Borg CR100skalan har deltagarna fått använda ett träningsmaterial i form av att skatta graden av
svarthet innan de gjort de reella skattningarna. Något sådant har inte genomförts i denna
studie, deltagarna har endast fått en muntlig och skriftlig instruktion innan de skattat sin
bedömning. Dock är CR-skalornas konstruktion med vanliga och välkända språkliga
uttryck inte svåra att förstå, vilket också avspeglas i att fler patienter föredrog att skatta
sin smärta på Borg CR100-skalan jämfört med VAS-skalan.
Sammanfattningsvis indikerar resultaten i denna studie att det finns en skillnad mellan
hur läkare och patienter skattar patientens upplevda smärta. Studien antyder också att
upplevelsen av smärta tenderar att skilja sig både för läkare och patient beroende på om
de skattar smärtan före besöket eller efter besöket hos läkaren. Det finns en skillnad i
vilken skala patienter föredrar att använda då de skall skatta sin smärta, samt skillnader i
hur man använder skalorna då man skattar antingen självupplevd smärta eller någon
annans smärta. Då det är viktigt att i kliniska sammanhang kunna analysera och bedöma
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patientens smärta, visar föreliggande studie på att vidare forskning inom smärtskattning
i kliniska sammanhang är önskvärt och viktigt för att kunna hantera patientens både
fysiska och psykiska upplevelse av smärta samt vidare behandling.
Studien inbjuder till många intressanta områden att bedriva vidare forskning. Inom den
kliniska miljön vore det intressant att genomföra studier som med hjälp av Borg
CR100-skalan mäter olika dimensioner av smärta såsom oro, ångest, rädsla osv. För
vidare behandling av symptomen leder det även till ett intresse att hantera dessa faktorer
i vidare behandling. Fortsatt forskning skulle också kunna intressera sig för hur smärta
påverkar och skattas av patienten över tid. Denna studie visar att smärtan skattas som
högre av patienten efter besöket och fortsatta studier skulle kunna ta reda på om detta
kan förändras efter bearbetning av upplevelsen. Ur ett kliniskt perspektiv vore det
exempelvis också intressant att genomföra forskning på vilka konsekvenser det blir av
att läkare och patienter skattar smärta olika.
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