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BEHAVIORAL PAIN SCALE (BPS) – SVENSKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anvisning: 

Observera patienten 1-2 minuter i vila eller under omvårdnadsåtgärd, välj den beskrivning som 
passar bäst inom varje område.  
Välj sista området efter om patienten är intuberad eller inte. Summera de tre områdena till en 
totalpoäng (3—12). Gräns för analgetikabehov brukar rekommenderas när BPS är över 5. 
 

 

  

Område Beskrivning  Poäng 
Ansiktsuttryck Avslappnat 1 
  Delvis spänt (rynkad panna) 2 
  Spänt (kniper ihop ögonen) 3 
  Grimaserar 4 
Armar Helt stilla (avslappnade) 1 
  Delvis böjda (spända) 2 
  Helt böjda med böjda fingrar 3 
  Permanent indragna mot kroppen (skyddande) 4 
Intuberad:  

Andningsmönster 

För patienten lugn/normal andning  

Ansträngd andning* som återgår till ursprungsläge 

Ansträngd andning* som kvarstår 

Mycket ansträngd andning* som inverkar på ventilationen 

av patienten i respiratorn 

1 

2 

3 

 

4 

Inte intuberad: Inga ljud/ord som uttrycker smärta 1 
Röstuttryck/ 
Vokalisering 

Jämrande, dock varken frekvent (<3ggr/min) eller 

långvarigt (<3sek) 
  
2 

  Jämrande, frekvent (>3 ggr/min) eller långvarigt (>3sek) 3 
  Skrik eller klagan såsom; “Aj, Oj” eller håller andan 4 
  
  

 

                                                                Total poäng (3-12) 
 

                

*Ansträngd andning definieras som debut eller progress av; hög andningsfrekvens, varierande 

andningsmönster med växlande hög och låg andningsfrekvens, inslag av andningspauser, ytlig 

andning. 
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ANVÄNDARSTÖD FÖR SMÄRTBEDÖMNING MED BPS 

 

 

 

 

 

Ansiktsuttryck; är det känsligaste området för smärta i instrumentet.  

1. Ansiktet är avslappnat och ingen muskelspänning ses.  
2. Ansiktet är mer spänt och en liten rynka mellan ögonbrynen är synlig.  
3. Fortsatt spänt ansikte och som tillägg till rynka mellan ögonen kniper patienten ihop ögonen som är 

kisande eller slutna. 
4. Patienten grimaserar med hela ansiktet, ofta spända käkar som tillägg till ovan beskrivna 

ansiktsuttryck. 
 
Armar; inom detta område tittar man på hur kroppen reagerar med stegrande muskelspänning vid smärta och 
man iakttar då armarnas läge och tonus.  
 

1. Avslappnade armar som vilar lugnt på täcket, testa gärna genom att röra på armen som ska vara 
avslappnad nog att kunna röras utan muskeltonus vid passiv böjning/lägesändring.  

2. Delvis böjd/böjda armar och mer muskelspänning vid passiv lägesändring. 
3. Helt böjda armar/ spända, med knutna händer som ofta ligger tryckta mot bröstet. 
4. Armar helt böjda med händerna ofta uppdragna framför ansiktet som i en skyddande rörelse. 

Händerna kan vara knutna eller öppna i en skyddande position framför ansikte/hals. 
 
 Andning ;  här observeras patientens andningsmönster: är det lugnt/normalt eller ansträngt? 
Andningsmönstret bör beaktas tillsammans med de övriga två områdena, om endast andningen ger utslag på 
instrumentet bör även andra, respiratoriska, orsaker beaktas.  
 

1. Lugn andning som inte förändras under tiden för observation. 
2. Här visar patienten inslag av så kallad ansträngd andning (hög andningsfrekvens, varierande 

andningsmönster med växlande hög och låg andningsfrekvens, inslag av andningspauser, ytlig 
andning) som uppkommer men lägger sig igen och återgår till mer normalt andningsmönster. 

3. Ansträngd andning som kvarstår kan tillsammans med utslag inom de övriga områden ansikte och 
armar tyda på intensiv smärta.  

4. Andningen är så ansträngd/påverkad att respiratorn har svårt att följa patienten, kan exempelvis vara 
andningspauser och ytlig andning som ger larm. 

 
Eller 
Röstuttryck/Vokalisering; verbala och ickeverbala ljud bedöms när patienten inte är intuberad.  
 

1. Patienten är tyst eller talar normalt - ger inte uttryck för någon smärta. 
2. Uttrycker smärta genom exempelvis jämrande men endast under korta perioder (<3sek) och inte 

speciellt ofta (< 3 ggr/minut).  
3. Högre grad av uttryckt smärta genom exempelvis jämrande som är både mer långvarigt (>3 sek) och 

oftare (>3 ggr/minut).  
4. Patienten har oavbruten smärta och beklagar sig mer konstant och högljutt med skrik eller gråt såsom 

” Aj ”/”oj”. Ett observandum kan även vara när patienten håller andan, vilket också kan tyda på 
smärta.   

BPS används när patienten inte själv kan genomföra en smärtbedömning enligt NRS. Bedömning kan både 
ske i vila alternativt vid smärtsam procedur. 

Välj poäng efter beskrivna beteenden inom varje område, vid osäkerhet välj det högre värdet.  

Vid totalpoäng över 5 på BPS skall tillägg av smärtbehandling övervägas. Gör en samlad bedömning av 
patienten och vilka tecken på smärta eller obehag som finns. Instrumentet ska ses som ett komplement till 
den kliniska helhetsbedömningen.  

Glöm inte att utvärdera men ny mätning efter smärtbehandling. 

 


