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Sammanfattning   

Bakgrund: En stor andel av patienter som söker akutsjukvård upplever smärta. 
Smärtbedömning är en viktig del i sjuksköterskan arbetsuppgifter för att minska lidandet för 
patienten. Tidigare studier har visat på att smärtbehandlingen inom akutsjukvården varit dålig.
En anledning till detta kan vara en underskattning och underbehandling av patientens smärta 
som i en förlängning kan leda till ett ökat lidande för patienten samt ökade samhällskostnader 
i form av längre vårdtider.  

Syfte: Syftet med uppsatsen var att beskriva hur sjuksköterskan i ambulanssjukvården 
bedömer smärta hos patient prehospitalt och vad som påverkar smärtbedömningen.

Metod: En kvalitativ intervjustudie med deskriptiv design genomfördes med sju stycken 
sjuksköterskor som var verksamma inom ambulanssjukvården. Informanternas anställningsår 
och utbildningsnivå skilde sig åt, både män och kvinnor har deltagit i studien. 

Resultat: Resultatet beskrivs i fyra kategorier, kommunikation, mätbara observationer, miljö 
och bedömning av mångfald. Kommunikation innefattar verbal och icke-verbal 
kommunikation. Verbal kommunikation tillsammans med bedömning av patientens 
kroppsspråk och ansiktsuttryck (non- verbal kommunikation) användes mest frekvent för att 
bedöma patientens smärtupplevelse. Även mätbara observationer som vitalparametrar och 
allmän påverkan bedömdes. VAS-skala och NRS-skala var smärtbedömningsinstrumenten 
som sjuksköterskan använde mest frekvent. Resultatet visade även på skillnader i 
smärtbedömning gällande kön, ålder och kulturell bakgrund.   

Diskussion: Sjuksköterskorna som deltog i studien beskrev verbal och icke-verbal 
kommunikation som viktiga faktorer för att smärtbedöma patient. Sjuksköterskorna beskrev 
att numerisk skattnings skala (NRS-skala) var det smärtskattningsinstrument som används 
mest frekvent för att skapa en förståelse om patientens smärtupplevelse. En risk som 
identifierades var sjuksköterskornas bedömning av vitalparametrar, som kunde leda till att 
smärtupplevelsen hos patienten kunde underskattas eller överskattas. Författarna anser att 
kunskapsbrist i smärtbedömning och hur man använder smärtskattningsinstrument kan vara 
en bidragande orsak. Författarna anser att mer kunskap om smärtbedömning och användandet 
av smärtskattningsskalor som arbetsverktyg för sjuksköterskor inom ambulanssjukvården, 
skulle leda till bättre omhändertagande för patienter som lider av smärta.

Nyckelord: Ambulanssjukvård, Sjuksköterska, Smärtbedömning, Smärtuttryck,   
 



Abstract

Background: The majority of patients requiring medical attention experience some degree of 
pain. The nurses´ assessment of pain is crucial in reducing the patients suffering in a proper 
and timely manner. Previous studies have shown that the treatment of pain in a emergency 
situation is poorly managed. The patients´ pain experience is often under assessed and 
undertreated which leads to increased suffering for the patient. This results in higher costs for 
the health care system due to prolonged hospitalization.  

Aim: The purpose of this study is to define the ambulance nurse´s pain assessment of patient 
in the field and the affecting factors their evaluation.

Method: A qualitative interview study with a descriptive design was conducted including 
seven emergency services nurses. Both male and female participants were involved with 
varying degrees of education as well as durations of employment. 

Result: Pain assessment by emergency personnel in the field was broken down into four 
categories for analysis as follow: communication (both verbal and nonverbal), measurable 
components, environment and evaluation of diversities. Verbal communication with appraisal 
of patients´ body language and facial expression was the most frequent factors in assessing 
pain. Measurable components such as vital signs and generalized symptoms were also 
accounted. VAS and NRS scales where most frequently used by nurses in rating pain among 
patients. The result suggested differences in pain assessment with respect to gender, age and 
cultural background. 

Conclusion: The participating nurses in this study describe verbal and nonverbal 
communication as the most influential factors in pain assessment of patients. In rating pain, 
the most frequently used tool was the NRS scale providing the nurses with what they consider
to give the best understanding of  patients´ pain experience. A risk has been identified in the 
analysis of patients´ vital signs which could lead to an under assessment and restrictive 
treatment of pain. The authors of this study believe that lack of knowledge in pain assessment 
and how to implement pain rating tools could contribute to this fact, and would therefore 
appreciate an improvement in skills assessing pain and a better understanding in the use of 
pain tools for emergency service nurses. This could lead to a better caliber of patient care for 
those suffering with pain. 

Keywords: Emergency services, Nurses, Pain assessment, Pain expression
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Inledning

Ambulanssjukvården kan i många fall vara första länken i vårdkedjan. I sjuksköterskans 
arbetsuppgifter inom ambulanssjukvården ingår det att ”identifiera symtom och tecken på 
ohälsa utifrån patientens berättelse, främja välbefinnande samt förebygga lidande och 
utsatthet i plötsligt förändrade livssituationer” för alla patienter som kommer i kontakt med 
ambulanssjukvården (Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor [RAS], 2012). Smärta kan 
vara ett tecken på skada eller sjukdom, smärtan utlöser en varningssignal som för med sig oro 
och så länge smärtan kvarstår finns oron kvar. Därför är en bedömning av smärtan viktig som 
grund för utredning, behandling och för att ge patienten en förklaring till sin situation 
(Fredenberg, Vinge & Karling, 2011).

    En stor del av patienterna som sökt akutsjukvård har upplevt smärta i olika former. Detta 
ställer höga krav på sjuksköterskan som utifrån sin erfarenhet och kunskap ska uppskatta 
patientens smärtupplevelse och erbjuda någon form av smärtlindrande behandling. Vi ser det 
som betydelsefullt att studera hur sjuksköterskor identifierade smärta hos patienter som 
vårdats i den svenska ambulanssjukvården. 

1. Bakgrund

1.1 Definition av smärta
Smärta är mycket komplext som begrepp, International association for The study of pain 
(IASP) definierar smärta på följande sätt; ”En obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse,
som är associerad med faktisk eller potentiell vävnadsskada, och/eller är beskriven i termer 
av sådan skada” (IASP, 1994). 

1.2 Smärtfysiologi
Werner (2003) menar att smärtupplevelsen består av två delar, en sensorisk del och en 
känslomässig del. Den sensoriska delen förmedlas via nocieceptiva systemet. Nocieceptorer 
aktiveras vid skada eller hotande skada, smärtimpulsen fortplantar sig genom A-delta och C-
fibrer till ryggmärgens bakhorn där omkoppling sker. Impulsen fortplantar sig huvudsakligen 
via två ledningsbanor som båda passerar thalamus. Den laterala nerven fortleder impulsen till 
hjärnbarkens gyrus postcentralis där smärtans karaktär upplevs (intensitet och lokalisering). 
Den mediala banan förgrenar sig bl.a. till hypotalamus, limbiska systemet och prefrontala 
cortex. Förgreningen till hypotalamus ger kroppen förutsättningen för autonoma 
nervsystemets funktioner som berör smärtstimuleringen. Stimulering av det limbiska systemet
leder till respons för smärtans emotionella svar (känslomässig del) medan stimuleringen i den 
främre delen av hjärnbarken påverkar de kognitiva funktionerna och gör oss varse om orsaken
till smärtan och betydelsen av den (Fredenberg, Vinge & Karling, 2011). 

 
1.3 Klassificering av smärta
Smärta kan delas in i efter en tidsaspekt; akut smärta och långvarig smärta. Akut smärta 
räknas som temporär och försvinner efter läkning av skadan. Denna typ av smärta 
uppkommer i samband med trauma, operativa ingrepp och vid en del medicinska sjukdomar. 
Långvarig smärta definieras som smärttillstånd som kvarstående mer än tre månader efter att 
en skada förväntas vara läkt och den temporära smärtan försvunnen (Werner & Strang, 2003).
Den akuta smärtan har ett viktigt syfte, att informera hjärnan om att någon form av skada 
föreligger. En stressreaktion aktiveras när smärtan uppstår som leder till ändrade 
vitalparametrar i form av högre andningsfrekvens, puls, blodtryck och en ökad 
medvetandegrad. Detta är en systempåverkan som genom frisättning av olika hormoner sker 
automatiskt och som förbereder kroppen för en ”fight or flight” situation, dvs. en 
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överlevnadsinstinkt (Lundeberg, 2010). Smärtupplevelsen uppstår när smärtsignaler når 
hjärnan, patienten blir medveten om smärtan och ett lidande uppstår. Genom 
smärtupplevelsen i kombination med lidandet uppstår ett smärtbeteende hos patienten som 
uttrycks på olika sätt (Blomberg, 2009). Vid akuta smärtupplevelser ökar känsligheten för 
stimuli på grund av perifer sensitisering medan toleranströskeln är oförändrad eller möjligen 
sänkt. Vid långvarig smärta sänks perceptionströskeln till följd av central sensitisering medan 
toleranströskeln har höjs. Den drabbade finner olika sätt att bemästra sin ständiga smärta och 
vänjer sig därför med den (Fredenberg, Vinge & Karling, 2011).

    
    Lundeberg (2010) klassificerar smärtan utifrån orsaken till smärtan, även kallat etiologi. 
Lundeberg (2010) definierar de olika smärttyperna på följande sätt; nocieceptiv smärta, 
neuropatisk smärta, idiopatisk smärta samt psykogen smärta. Nocieceptiv smärta står för 
vävnadsskada eller vävnadsirritation och uppkommer genom stimulering av nocieceptorer 
som finns i muskulatur, inre organ (visceral struktur), hud, benhinnor men även i andra 
vävnader. Nocieceptiv smärta är vanligen väl avgränsad och enkel att berätta om. Vad gäller 
visceral smärta upplevs den mer diffus och det kan även förekomma som inslag av referred 
pain dvs. smärtan upplevs avlägset från det sjuka organet och orsakas av ett engagemang som 
kommer från samma ryggmärgsnivå som organet. Detta är vanligt förekommande vid 
bröstsmärta som beror på kärlkramp eller hjärtinfarkt. Då grundorsaken är syrebrist till hjärtat 
kan följden bli smärta som strålar ut i en arm, rygg, hals och käkar, smärtan följer i de här 
fallen inga dermatomgränser (Fredenberg, Vinge & Karling, 2011). 
   Vid skada på sensoriska nerver eller nerver i centrala nervsystemet kan neuropatiska 
smärtor uppkomma. Orsaken till skadan kan bero på bl.a. toxisk, mekanisk eller infektiös 
ursprung. Skadade nerver har en ökad sensibilitet för mekanisk retning. Exempel på perifer 
neuropatisk nervsmärta är herpes Zoster. Central neuropatisk nervsmärta kan uppstå vid t.ex. 
MS (Fredenberg, Vinge & Karling, 2011).  
    Smärta som inte kan förklaras patologiskt trots flera undersökningar kallas även idiopatisk 
smärta, skadan har initialt varit en nocieceptiv smärta men smärtan kvarstår trots att skadan är
läkt (Lundeberg, 2010). Hawthorn och Redmond (1998/1999) menade att begreppet idiopatisk
smärta endast används för att sätta ett namn på smärtan, De menade även att smärtan måste 
undersökas av specialister för att utesluta någon orsak till smärttillståndet. Lundeberg (2010) 
anser att psykogen smärta beror på psykisk ohälsa/sjukdom. Patienten upplever smärta utan 
att vävnadsskada finns. Behandling och utredning av psykogen smärta bör ske inom 
psykiatrin.

1.4 Smärtanalys 
För att öka förutsättningarna till den mest optimala behandlingen för patienter med smärta så 
bör en smärtanalys genomföras. En smärtanalys består av tre olika delar; först en 
smärtanamnes som ger information om smärtan. Sedan görs en smärtskattning med hjälp av 
olika instrument, till sist så genomförs en klinisk undersökning genom exempelvis palpation 
eller provokation (Norrbrink & Lundeberg, 2010). Briggs (2010) menar att en 
smärtbedömning är en central del i de flesta vårdsituationer och bör ses som den femte 
vitalparametern. En korrekt smärtbedömning ska innehålla följande områden; lokalisation, 
intensitet, kvalité/typ av smärta, debut och varaktighet, tidigare smärtbehandling och 
användning av smärtlindrande behandling, associerade symtom som smärtan orsakar samt 
vilken effekt smärtan har på patientens aktivitet. Detta är inte applicerbart i alla situationer 
men är en god grund att arbeta efter. Friese, Wojciehoski och Friese (2008) menar att smärta 
ska bedömas på alla patienter genom mätningar av vitalparametrar, fysisk undersökning av 
patienten, korrekt anamnes av sjukdomshistoriken, observation av patienten och utvärdering 
på vilket sätt smärtan påverkar patienten. Smärtan ska mätas genom att använda sig av olika 
bedömningsinstrument. De ansåg även att smärtan som patienten upplevde inte kunde 
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bedömas utifrån uppenbara skador i form av skelettskador eller vävnadsskador, inte heller 
genom att värdera patientens vitalparametrar. Detta styrks av Marco, Plewa, Buderer, Hymel 
och Cooper (2006)  som genomförde en studie där de jämförde patientens vitalparametrar mot
patientens självuppskattade smärta. Totalt 1063 patienter ingick i studien och slutsatsen blev 
att det inte fanns någon klinisk signifikant skillnad mellan patientens självrapporterade 
smärtuppskattning och påverkan på hjärtfrekvens, blodtryck eller andningsfrekvens.         

    Lewén, Gardulf och Nilsson (2010) gjorde en studie på en akutmottagning i Sverige som 
inkluderade 698 patienter och deras resultat visade på stora brister i dokumentationen av 
smärtförekomst. Knappt hälften av patienterna som ingick i studien hade ingen 
smärtbedömning genomförts vid ankomst till akutmottagningen. I denna grupp fanns patienter
som sökte för bl.a. bröst- och buksmärtor. Deras studie visade att i de fall som 
smärtbedömning gjordes var dokumentationen utförlig i form av smärtintensitet, smärtans 
varaktighet och smärtans lokalisation, men att patientens egen uppskattning av smärtan med 
hjälp av VAS-skalan var mycket dåligt dokumenterad.

    Shugarman et al. (2010) genomförde en studie med 465 patienter där man jämförde 
sjuksköterskans smärtbedömning gentemot patientens egen självskattning med hjälp av NRS-
skalan, en numerisk skattningsskala. Deras resultat visade att i ca 25 % av fallen 
underskattade sjuksköterskan patientens smärta och flest underskattningar gjordes av 
sjuksköterskor med lång erfarenhet. Vid erfarenhet >5 år ökade risken med 10 % att smärtan 
underskattades.  

    I Melby, Mcbride och McAfee (2011) studie beskrev författarna att många av de barn som 
förekommer på akutmottagningar i England fått en undermåligt kartlagd smärtbedömning och
smärtbehandling. Det berodde på olika faktorer som t ex kunskapsbrist hos sjuksköterskor och
avsaknad av ändamålsenliga bedömningsverktyg för att kartlägga smärta hos barn. Vidare 
menade de att barn löpte större risk för skada vid obehandlad smärta och att det var därför 
viktigt att sätta in adekvat smärtbehandling snarast, och att undvika stressfulla situationer och 
intravenösa åtgärder så långt det var möjligt. Det framkom i studien att barn inte blir lyssnade 
på när de har ont.

1.5 Bedömningsinstrument
Cox (2010) beskrev smärta som ett komplext fenomen att förstå. Upplevelsen av smärtan är 
subjektiv och det är endast patienten som kan tala om hur smärtan känns. För att kunna 
genomföra en fullständig smärtanalys måste någon form av bedömningsinstrument användas. 
Dels för att hjälpa till att ställa diagnos men framförallt för att utvärdera vilken effekt olika 
behandlingar har på smärtan. Cox (2010) menar att bedömningsinstrumentet måste vara lätt 
att använda och förstå, men måste även vara ett säkert och tillförlitligt att använda för att mäta
smärtan. Lundeberg (2010) skiljer mellan två grupper av smärtskattningsinstrument; 
unidimensionella- och multidimensionella smärtskattningsinstrument.

    Unidimensionella smärtskattningsinstrument är enkla instrument och används för att 
uppskatta en aspekt av smärtan, det vanligaste är att patienten uppskattar sin smärtintensitet, 
dvs. den sensoriska aspekten. Det kan även användas till att uppskatta patientens obehag av 
smärtan, dvs. den affektiva aspekten. Detta görs enklast genom att ändra på ordet 
smärtintensitet till obehagskänsla (Lundeberg, 2010). Lundeberg (2010) påtalar att det inte 
finns något standardinstrument för att uppskatta smärtan hos patienten. I Sverige används tre 
olika smärtskattningsinstrument frekvent; Numerisk skattningsskala (Numerical Rating Scale,
NRS), visuella analoga skalan (Visual Analog Scale, VAS) samt en verbal skattningsskala 
(Verbal Rating Scale, VRS). NRS-skalan förekommer både skriftligt och verbalt. Två 
ändpunkter där ena änden är ”ingen smärta alls” till ”värsta tänkbara smärta”, patienten 
uppger sin smärtupplevelse till en siffra som motsvarar dessa ändpunkter, 0-10 eller 0-100. 
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VAS-skalan har samma ändpunkter, kan ritas på papper eller användas som en färdig 
plastlinjal som är 100 mm lång. Patienten markerar med linjal eller på pappret sin uppskattade
smärta och sträckan mäts från ändpunkten ”ingen smärta alls” till den markerade punkten, 
antalet millimeter som mäts motsvarar patientens smärtupplevelse. VRS-skalan är ett 
instrument där patienten uppger sin smärtupplevelse genom olika skalsteg, skalan bör 
innehålla stegen; ”ingen”, ”lindrig”, ”måttlig”, ”stark” och ”mycket stark” smärta 
(Lundeberg 2010). Lundeberg (2010) menar att man kan använda vilket av dessa instrument 
som personalen själva föredrar, dock ska man alltid använda samma instrument under hela 
vårdtillfället, då skalornas betydelse inte kan överföras mellan varandra.      

    Williamson och Hogart (2005) jämförde i en studie de tre vanligaste unidimensionella 
smärtskattningsinstrumenten som används. Visual Analoge Scale (VAS-skalan), Numerical 
Rating Scale (NRS-skalan) samt Verbal Rating Scale (VRS-skalan). Deras slutsats var att 
VAS-skalan var svårast att använda och hade högst felvärden, VRS-skalan var enklast att 
använda men upplevdes som sämst tillförlitlighet, deras resultat visade på att NRS-skalan var 
sammantaget bästa skalan att använda. Den hade tillräcklig hög tillförlitlighet och lätt att 
använda.

    Smärtskattning av barn (1 mån – 3år) som har svårt att uttrycka sig verbalt i ett ordnat språk
finns det exempelvis beteendeskalan att Astrid Lindgrens Pain Scale 2 (ALPS 2) att arbeta 
efter. Skalan bedömer ansikte, skrik, kroppshållning, aktivitet och tröstbarhet/ 
avledningsbarhet i en skala från 0-2. Exempel på aktivitet; 0 innebär att barnet sover/lugnt 
vaken, 1 är orolig och 2 hyperaktiv/apatisk. Dessa används med fördel i kombination med 
fysiologiska mätvärden och vad föräldrarna berättar. Barn 4 – 16 år kan använda 
ansiktsskalan ”the face pain scale”. Barn från 8 års ålder klarar vanligtvis av att skatta sin 
smärta från VAS (Allvin & Brantberg, 2012). Nash (2012) beskrev i en studie hur man kan 
smärtanalysera barn. Författaren studerade användandet av en tidig modell av Beyer som kom
1984, The oucher pain scale for children, som fortfarande används mycket främst i USA. Det 
är en skala som kombinerar en numerisk skala och med bilder på ansiktsuttryck. Fördelen är 
att både små och stora barn kan använda samma skala. De mindre barnen använder 
ansiktsuttrycken medan de äldre barnen använder numeriska skalan för att beskriva sin 
smärta. En nackdel med skalan var att den numeriska delen är mellan 0-100, vilket gör att 
barnen måste ha förståelse för talområdet 0 – 100 för att förstå skalan. Utifrån detta skapades 
Manchester Pain Scale för barn med numeriska siffrorna mellan 0-10.

    Multidimensionella smärtskattningsinstrument används då man vill utreda och skapa en 
komplett bild av patientens upplevelse av smärtan. Ett multidimensionellt instrument är oftast 
gjorda av flera olika unidimensionella instrument men utformade så att det även innefattar 
patientens tankar och på vilket sätt det påverkar patientens dagliga liv. Exempel på 
multidimensionella instrument är West Haven-Yale Multidimensionel Pain Inventory (MPI-S)
samt Brief Pain Inventory (BPI) (Lundeberg 2010).

    Hos personer med sänkt medvetandegrad kan det vara till hjälp att se till personens 
muskeltonus, ansiktsuttryck, oro och verbala uttryck. Sjuksköterskan vägde in i vad de 
fysiologiska parametrarna visar som t.ex. andningsfrekvens, blodtryck, puls samt om huden är
kallsvettig och blek visar. De personer med kognitiv påverkan exempelvis demens som inte 
förstår att hantera ett smärtskattningsinstrument, skattas smärtan utifrån personens beteende. 
Det är därför viktigt att känna till personens beteendemönster och utifrån förändringar i 
beteendet starta en smärtanalys. Förändringar som kan visas är ansiktsuttryck – grimaser, 
rädd, ledsen, rynkor mellan ögonbryn mm. Verbala uttryck i form av att patienten suckar, 
gnyr, ropar och skriker. Rörelsemönstret kan visa spända muskler, svårt att vara stilla, 
gungande rörelser, oro. De kan reagera aggressivt mot omgivningen, tillbakadragande eller bli
omedgörlig. I aktiviteter och personens rutiner kan smärta leda försämrad aptit och 
matvägran, förändringar i dygnsrytm och hastigt ändrade rutiner. Då det är svårt att ge uttryck
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för att något är fel kan personen bli med gråtmild, stingslig och alltmer förvirrad. Det är 
vanligt att smärtskattning bland äldre personer förringas. De som inte har någon nedsättning i 
sina kognitiva funktioner klarar en smärtskattning lika bra som andra personer, de kan dock 
behöva mer tid och information kring utförandet av smärtskattningen (Allvin & Brantberg, 
2012).

1.6 Sjuksköterskans kliniska beslutsfattande

Brockopp et al. (2004) ansåg att sjuksköterskan måste analysera mycket information som 
patienten berättade om sin smärtupplevelse för att kunna komma fram till ett beslut angående 
behandling. Av olika anledningar berättade patienten inte alltid all relevant information för 
sjuksköterskan. Detta medverkar till att sjuksköterskans egna fördomar om patientens 
beteende kom att påverka sjuksköterskans beslutfattande och kunde leda till att patienten inte 
fick den behandling som var nödvändig. Hirsch, Jensen och Robinson (2010) genomförde en 
studie på 54 sjuksköterskor och vilka ledtrådar som användes i deras beslutsfattande gällande 
smärtbedömning. Deltagarna fick se videoklipp på en inspelad docka som innehöll fyra 
ledtrådar var, kön, ålder, ras och ansiktsuttryck. Utöver detta fick de skrivna förutsättningar 
samt vitalparametrar. Utifrån denna information skulle sjuksköterskan smärtuppskatta via 
VAS-skalan. Deras resultat visade att ingen av deltagarna använde sig av ålder, ras eller kön i 
sin smärtbedömning, något som visats i många andra studier. Bedömningen av smärta hos 
patienten gjordes framför allt genom att bedöma ansiktsuttrycket men även genom att bedöma
patientens vitalparametrar. Berben, Tineke, van Grunsven, Schoonhoven och Achterberg 
(2011) undersökte vilka faktorer som påverkade ambulanspersonal men även mottagande 
personal på akutmottagningar i Holland gällande smärtbehandling av traumapatienter. De 
fann att smärtbedömning av patienten gjordes utifrån observationer av patienter och utan hjälp
av smärtbedömningsinstrument. Deltagarna fann ingen anledning att använda någon form av 
bedömningsinstrument för traumapatienter. Det framkom även att det saknades kunskaper hos
personalen om smärtfysiologi, vikten av smärtlindring och effekten av underbehandlad 
smärta. Studien visade även att ambulanspersonalens beslutsfattande om smärtbedömning till 
stor del berodde på deras attityd till smärta hos traumapatienter. Flertalet ansåg att smärta var 
en del av traumat som patienten fick räkna med och att smärtan i sig inte var livshotande. Man
fann även att ambulanspersonal inte trodde på patientens smärtupplevelse utan snarare 
ifrågasatte patientens ärlighet i sin smärtuppskattning.     

1.7 Obehandlad/underbehandlad smärta

Lovrincevic, Kotob och Santarosa (2005) visar på potentiella risker på grund av dålig 
smärtbehandling som t. ex effekter i det kardiovaskulära, respiratoriska, gastrointestinala, 
endokrina, urinära och muskulära systemet. Dålig smärtbehandling kan även leda till ett 
kroniskt smärttillstånd som kan orsaka ångest, depression och fobier. Enligt Dunwoody, 
Krenzischek, Pasero, Rathmell och Polomano (2008) upplevde många patienter att deras 
akuta smärtbehandling var undermålig. Underbehandlad smärta leder till längre 
läkningsprocess, förlängd sjukhusvistelse samt ökade kostnader för sjukvården.    

Fry, Hearn och McLaughlin (2011) visade i sin studie att av 1113 patienter som anlände till 
sjukhus i ambulans med smärta, var det 28 % som fått någon smärtlindring under 
ambulanstransporten. Galinski et al. (2009) beskriver i sin studie inom ambulanssjukvården i 
Paris som inkluderade 2279 patienter. Av dessa uppgav 42 % (947st) akut smärta som ett 
symtom, varav hälften av patienterna upplevde smärtlindring under transport. Studien visade 
att smärtbehandlingen inom ambulanssjukvården var otillräcklig. Största patientgruppen som 
inte fick ordentlig smärtbehandling fanns inom trauma och gynekologi och det var den 
gruppen som upplevde smärta starkast. Luger et al. (2003) fann i sin studie att 
ambulanspersonal underskattade smärtan i upp till 60-68% av fallen där patienten upplevde 
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stark smärta. Faktorer som påverkar underskattning och underbehandling av smärta beror till 
stor del på otillräcklig kunskap om smärta och smärtstillande läkemedel, stor rädsla för 
andningsdepression samt rädslan att skapa ett beroende för patienten. Slutsatsen var dock att 
mer tid bör läggas på en bättre smärtbedömning. Underbehandling av smärta leder till ett ökat 
lidande, mer psykisk och fysisk stress som leder till oro och ångest (Werner & Strang, 2003).
Fast och Newton (2008) fann i sin studie olika faktorer som påverkar sjuksköterskans förmåga
att bedöma smärtan hos patienten. En faktor var ljudnivån i ambulansen som upplevdes som 
störande i kommunikationen med patienten. En annan faktor var de situationer med svårt 
skadade eller sjuka patienter där fokus på livsuppehållande åtgärder ledde till att 
smärtanalysen av patienten inte gjordes på grund av tidsbrist.

1.8 Teoretisk referensram

Patient-centered care (PCC) är ett ofta använt begrepp inom omvårdnadsområdet. Ramverket 
kring PCC innefattar fyra byggstenar; förutsättningar, omvårdnadsmiljö, personcentrerade 
processer och förväntat utfall (McCormack & McCance, 2006). 

    Förutsättningar handlar om sjuksköterskans kompetens; professionell kompetens, social 
kompetens, engagemang för jobbet och självkännedom. I den professionella kompetensen 
ryms förmågan att fatta beslut, prioritera omvårdnadsinsatser och kunskaper i fysiska och 
tekniska aspekter inom omvårdnadsområdet. Den sociala kompetensen speglar förmågan att 
kommunicera på olika nivåer. Vad gäller självkännedom så är det viktigt att sjuksköterskan är
införstådd med sina egna värderingar och hur dessa kan komma att påverka patientens 
beslutsfattande (McCormack & McCance, 2006). Kommunikation är mycket viktig när det 
gäller att dela information mellan sjuksköterska, patient och patientens familj. Den fyller en 
viktig funktion även när beslut ska fattas om vilken omvårdnad som är aktuell (Slatore, 
Hansen, Ganzini, Press, Osborne, Chessnutt & Mularski, 2012).

    Byggstenen miljö fokuserar det sammanhang vården bedrivs i. I denna byggsten ryms 
system som underlättar delat beslutsfattande (shared decision-making), effektiva relationer 
mellan personal, en stöttande organisation, delad makt och möjligheten till innovation och 
risktagande (McCormack & McCance, 2006). Det är sedan tidigare känt att 
omvårdnadsmiljön har stor inverkan på genomförandet av personcentrerad omvårdnad. Den 
har mycket stora förutsättningar att begränsa eller underlätta personcentrerade processer 
(McCormack, 2004).

    Personcentrerade processer fokuserar omvårdnadsaktiviteterna riktade mot patienten. 
Byggstenen innefattar arbetet med patientens värderingar, sjuksköterskans engagemang, delat 
beslutsfattande, ett sympatiskt sätt och arbetet att tillgodose fysiska behov. Arbetet med 
patientens tro och värderingar lyfter fram vikten av att skapa sig en klar bild av patientens 
värderingar om sitt liv och hur de förstår och uppfattar det som händer (McCormack & 
McCance, 2006). 

    Det förväntade utfallet är resultatet av effektiv PCC. Det handlar om i vilken utsträckning 
patienten är nöjd med omvårdnaden, hur han/hon upplever sig ha blivit involverade i 
omvårdnadsarbetet, dennes känsla av välbefinnande och skapandet av en god 
omvårdnadsmiljö. I det här fallet innebär en god omvårdnadsmiljö ett sammanhang där 
beslutsfattandet delas, relationerna mellan personal är samarbetsinriktade, ledarskapet är 
lyhört och innovativ praktik uppmuntras. För att kunna erbjuda ett personcentrerat utfall 
måste sjuksköterskans kompetens och omvårdnadsmiljön tas med i beräkningen då de är 
nödvändiga för att effektiv omvårdnad ska kunna erbjudas (McCormack & McCance, 2006). 
Ramverket för PCC förtydligar behovet av att sjuksköterskor engagerar sig, inte bara i teknisk
kompetens, utan också i humanistisk omvårdnadspraktik där kunskap och agerande främjar 
patientens möjlighet till val och delaktighet i beslutsfattande i omvårdnaden (McCormack & 
McCance, 2006).            
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2. Problemformulering

Upplevelsen av smärta är komplex och det finns patienter inom ambulanssjukvården som inte 
blir smärtlindrade. Sjuksköterskan har en avgörande roll för patientens smärtbehandling 
genom att identifiera faktorer som påverkar patientens smärtupplevelse. Det kan vara svårt att 
identifiera dessa faktorer och för att lyckas ligger stor del på sjuksköterskans lyhördhet, 
observationsförmåga och personliga egenskaper (Hawthorn & Redmond, 1998/1999).  

3. Syfte 

Syfte är att beskriva hur sjuksköterskan i ambulanssjukvården bedömer smärta hos patient 
prehospitalt och vad som påverkar smärtbedömningen.

4. Metod

En kvalitativ studie har genomförts med en deskriptiv design. Semistrukturerade intervjuer 
med efterföljande kvalitativ innehållsanalys användes för att beskriva hur sjuksköterskor i 
ambulans bedömer smärta hos patient och vilka faktorer som påverkar smärtbedömningen. Vi 
valde att använda en semistrukturerad intervjuguide för att täcka in vissa huvudfrågor och 
samtidigt lämna utrymme för deltagaren att tala fritt och beskriva med egna ord (Kvale & 
Brinkmann, 2009; Polit & Beck, 2012). Då studien har två författare som båda, på egen hand, 
genomfört intervjuer var semistrukturerade intervjuer en lämplig metod för att tillgodose en 
jämförbarhet i intervjuandet (Bryman, 2011; Polit & Beck, 2012). På detta sätt stärker vi 
objektiviteten och höjer validiteten i studien. Kvalitativ forskning har fokus på att beskriva 
människors subjektiva upplevelser och erfarenheter och utifrån det skapa förståelse för 
fenomen eller problematik i sin naturliga miljö, exempelvis ett specifikt vårdsammanhang 
(Polit & Beck, 2012). 

    Slutsatserna av vårt resultat kan inte generaliseras men kan ge upphov till hypoteser som 
kan prövas och verifieras med en kvantitativ studie där ett stort antal fall undersöks (Bryman, 
2011).     

4.1 Urval

Informanterna i vår studie bestod av sjuksköterskor verksamma i ambulanssjukvården vid fem
olika ambulansstationer i Mellansverige. Inklusionskriterierna för att delta i studien var att 
deltagaren var anställd som sjuksköterska, grundutbildad eller specialistutbildad inom 
ambulans-, anestesi- eller intensivvård. Detta målinriktade urval gjordes för att säkerställa att 
endast personer som var relevanta för frågeställningen intervjuades (Bryman, 2011). Ur den 
grupp sjuksköterskor som svarade med en intresseanmälan angående deltagande i studien 
gjordes ett urval så att en spridning i erfarenhet, utbildning och kön nåddes. Vi ville ha denna 
spridning för att informanterna skulle representera yrkesgruppen sjuksköterskor i ambulans. 
Genom att välja informanter med olika ålder, kön och erfarenhet ökar möjligheten att belysa 
syftet utifrån flera aspekter (Bryman, 2011; Graneheim & Lundman, 2003). Vi sorterade de 
intresseanmälningar vi fick i kronologisk ordning utifrån de inklusionskriterier vi ställt upp 
och ringade in informanter som skulle ge den spridning vi planerat. Utifrån det kontaktade vi 
lämpliga informanter i den turordning som de anmält intresse att delta i studien. De utvalda 
informanterna bestod av sju sjuksköterskor, varav fyra män och tre kvinnor. Deras erfarenhet 
inom ambulanssjukvården varierade mellan ett till tjugofem år med ett medianvärde av åtta år.
Fyra av de sju sjuksköterskorna hade adekvat specialistutbildning utifrån inklusionskriterierna
och övriga var grundutbildade. 

    Informanterna var verksamma i de län som vi bodde i, men vi inte hade någon nära relation 
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till någon av dem. Att inte ha någon nära relation till informanterna var ett led i vår strävan att
minska risken för bias (Kvale & Brinkmann, 2009). 

4.2 Datainsamling

Vårt syfte var att beskriva hur sjuksköterskor i ambulanssjukvården bedömde smärta och vilka
faktorer som påverkade smärtbedömningen. Detta gjorde vi genom intervjuer med 
sjuksköterskor som jobbade i ambulansverksamhet. Verksamhetschefen kontaktades på de 
olika arbetsplatserna där vi planerade att genomföra intervjuerna. Genom ett brev beskrevs 
syftet med studien och tillåtelse om att få kontakta sjuksköterskor via e-mail för deltagande i 
studien efterfrågades (Bilaga 1). Vår strävan var att presentera studien på ett så neutralt sätt 
som möjligt. 

    Efter godkännande från verksamhetschef skickades en förfrågan om deltagande i studien till 
alla sjuksköterskor där information om studiens syfte och att intervjun skulle spelas in 
framom (Bilaga 2). De fick svara oss om de var intresserade av deltagande i studien. Ett 
samtyckesformulär skapades sedan mellan författare och deltagare som sparades tills studien 
var färdig (bilaga 3) (Bryman, 2011). Det inspelade materialet behandlades konfidentiellt av 
författarna.  

    Innan intervjun bestämde vi tid och plats med informanten utifrån informantens önskemål 
och informerade om den planerade tidsåtgången på ca 60 minuter. Vi genomförde 
semistrukturerade intervjuer med sju sjuksköterskor på fem olika ambulansstationer i 
Mellansverige. Intervjuerna genomfördes utan störning i ett rum och spelades in. Intervjuer 
bör genomföras i en ostörd miljö dels för att undvika buller som stör inspelningens kvalitet 
och för att informanten ska slippa oroa sig över ifall någon hör vad som sägs (Bryman, 2011). 
Informanterna fick under intervjun utifrån sina erfarenheter svara på frågor från 
intervjuguiden utan att bli avbrutna. Vi var också tysta en stund efter att frågan besvarats för 
att undvika ett framstressat svar (Kvale & Brinkmann, 2009). Den första intervjun var en 
provintervju som genomfördes av en av författarna. Vi analyserade och diskuterade den 
tillsammans och valde att ta med i arbetet då den bidrog till studiens resultat. Provintervjun 
genomfördes för att se att frågorna var formulerade så att informanten förstod vad vi frågade 
efter. Efter provintervjun genomfördes lite småjusteringar av intervjuguiden (Bryman, 2011; 
Kvale & Brinkmann, 2009). Vid intervjuerna deltog enbart en av författarna och en informant 
för att mötet skulle bli så neutralt som möjligt (Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjuerna 
genomfördes under tre veckors tid.

4.3 Databearbetning och analys

Intervjuerna transkriberades i sin helhet och analyserades av båda författarna tillsammans. Vi 
såg kvalitativ innehållsanalys som lämplig metod för att behandla de transkriberade 
intervjuerna och använde manifest analys där texten tolkades utifrån det synliga och det 
uppenbara. Den kvalitativa analysen innebär att texter bearbetas, skillnader och likheter 
identifieras och att dessa sedan ordnas i olika kategorier (Graneheim & Lundman, 2004). De 
transkriberade intervjuerna genomlästes först upprepade gånger av båda författarna för att 
skapa en känsla av helheten (Graneheim & Lundman, 2004; Kvale & Brinkmann, 2009). Vår 
strävan var att se upplevelser hos informanterna som helheter och söka efter mönster. Vi gick 
sedan igenom texten tillsammans och sökte nyckelord och teman i informanternas svar 
(Bryman, 2011). Ur texten valde vi därefter gemensamt ut citat relevanta utifrån de frågor 
intervjuguiden innehöll och utifrån syftet med studien.  De långa uttalandena i citaten 
förkortades så att huvudinnebörden i stället formulerades med några få ord. Dessa 
kondenserade formuleringar kortades ned ytterligare, ordnades i olika koder och senare i 
kategorier, t.ex. kommunikation. Slutligen mynnade texten ut i fyra stycken kategorier, se 
Tabell 1  (Graneheim & Lundman, 2004).  Kategorierna bildar rubriker i resultatdelen.   
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Tabell 1. Exempel på analysprocessen

Meningsbärande enhet Kondenserad 
meningsenhet

Kod Kategori

”Det är om de kan röra 
sig, hur de rör sig, hur 
dom ligger/sitter, om 
dom kan, ja 
kroppshållning helt 
enkelt och hur ont det 
gör, men framförallt så 
för jag en dialog med 
patienten”

För en dialog med 
patienten men jag tar även 
in på vilket sätt patienten 
påverkas utav smärtan i sin
kroppshållning beroende 
på hur dom rör sig eller 
ligger/sitter.

Hur smärtan påverkar 
rörelser hos patienter. 

Kommunikation

”Om man frågar 
patienten så använder vi 
oss utav VAS-skalan 
mellan 0-10, där försöker
jag vara så himla tydlig 
jag kan att 0 är ingen 
smärta och 10 är som att 
få armen avbiten av en 
krokodil så att man 
förstår att det är en 
väldigt stark smärta”

”använder mig av VAS-
skalan i 
smärtbedömningen, 
förklarar tydligt skillnaden 
mellan 0-10” 

VAS-skalans användning Mätbara 
observationer

” i de fall där det är 
skrikit och stojigt tar jag 
ut patienten till 
ambulansen och påbörjar
min smärtbedömning 
där”

”är det oroligt på plats 
flyttas patient in i 
ambulansen innan 
smärtbedömning påbörjas 
för att undvika störning”

Oroligt på plats bedöms 
patient i ambulansen. 

Miljön

” att kvinnor nog, får jag 
tyvärr säga, kanske biter 
ihop mer än männen gör 
faktiskt. Kvinnor har 
svårare att beskriva sin 
smärta, svårare att 
gradera”

Kvinnor biter ihop mer när 
de har ont än män gör. Har 
svårare att beskriva och 
gradera sin smärta än män

Kvinnan mer smärttålig, 
sämre på att beskriva sin 
smärta

Bedömning av 
mångfald 

4.4 Forskningsetiska överväganden
Kvale och Brinkmann (2009) beskriver etiska aspekter som begrundas från första början vid 
en undersökning. Syftet med intervjustudier får inte endast motiveras av det vetenskapliga 
värdet utan också se till i vilken omfattning det förbättrar den undersökta mänskliga 
situationen. Vidare framhålls vikten av att informanterna ges ett informerat samtycke till 
deltagande i undersökningen och att anonymitet kan garanteras. Deltagande i en studie kan ge 
konsekvenser för de undersökta personernas del t.ex. i form av stress och förändringar i 
självuppfattning. Intervjuerna transkriberas så det som uttrycks under intervjun stämmer 
överens med informantens uttalanden. Det är författarens ansvar att redovisa kunskap som är 
säkrad och verifierad. 

    Vi har tagit hänsyn till vad det publicerade resultatet kan ge för konsekvenser för 
informanterna och den grupp de tillhör. Det kan inte härledas vem som sagt vad och inte 
heller på vilka orter intervjuerna har ägt rum. Vi tyckte att det var av vikt att studien 
genomfördes för att öka medvetenheten hos yrkesgruppen om hur de smärtbedömde en 
patient och vilka faktorer som påverkade deras bedömning. Informanterna gavs information i 
form av ett informerat samtycke, där det framgick att deltagandet var frivilligt och att det när 
som helst kunde avslutas på informantens begäran.

    I samband med att det informerade samtycket gavs skriftlig information om studien och 
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dess syfte. Alla informanter garanterades anonymitet och att ingen skulle vara identifierbara. 
Materialet förvarades åtskilt och endast forskarna hade tillgång till materialet. Studiens 
resultat kommer att bidra till ökad kännedom om hur sjuksköterskor i ambulansverksamhet 
smärtbedömer patient och vilka faktorer som påverkar deras bedömning och kan på sikt bidra 
till att utveckla smärtbedömningen i ambulans. När studien är färdig och godkänd av 
examinator, kommer de inspelade intervjuerna raderas så anonymitet kan ges till informanten.

     Författarna såg inga risker med att intervjupersonerna kommer att lida någon skada över att
delta i studien (Sykepleiernas samarbeid i Norden, 2003).

5. Resultat 
De strategier och faktorer som påverkar sjuksköterskans smärtbedömning prehospitalt har i 
resultatredovisningen delats in i fyra kategorier: kommunikation, mätbara observationer, 
miljö och bedömning av mångfald. Kategorierna presenteras nedan med tillhörande citat.

5.1 Kommunikation
Sjuksköterskorna som deltog i studien beskrev att kommunikationen med patient var en viktig
faktor för att kunna genomföra en smärtbedömning. Främst användes verbal kommunikation i
form av dialog mellan patient och sjuksköterskan. Dialogens syfte för sjuksköterskan var att 
skapa sig en uppfattning om patientens upplevelse och utifrån patientens berättelse komma 
fram till ett beslut.  

”lyssnar på vad patienten säger till mig. Patientens smärta är en subjektiv upplevelse så jag 
tycker vad patienten säger till mig har större betydelse än vad vitalparametrarna 
visar”(Ssk.1).

Icke-verbal kommunikation där sjuksköterskan läser av patientens kroppshållning och 
ansiktsuttryck visade sig vara av stor betydelse. Ledtrådarna fungerade som en hjälp för att 
kunna göra en objektiv bedömning av patientens smärttillstånd. En sjuksköterska beskrev 
följande: 

”När jag smärtbedömer en patient så är det första jag frågar om de har ont och i så fall vart. 
Sen brukar jag titta på ansiktsuttryck, sättet dom....mmm....kroppsspråket helt enkelt, hur dom
har ont. Till viss del leta efter vitalparametrar, framförallt puls och blodtryck, sen kollar jag 
om dom är bleka eller kallsvettiga” (Ssk.4). 

Resultatet visade även att störningar i kommunikationen mellan sjuksköterska och patient 
påverkar sjuksköterskans smärtbedömning. Dessa störningar uppstod främst i vårdsituationer 
som innefattade språkförbistringar, barn och unga och dementa patienter:

”Språkförbistringar, där har vi också ett problem, vad är det som är det stora problemet här 
och sådana saker. Vad beror smärtan på?” (Ssk.3).

I vårdsituationer där sjuksköterskan inte kan använda sig av verbal kommunikation används 
andra strategier för smärtbedömning:

”med dementa får man nästan börja klämma och försöka lokalisera mer vart det gör ont 
genom att klämma på kroppen eller trycka på magen eller böja på höften, undersöka där man
tror att dom har ont, man tittar ju även på ansiktsuttrycken, om dom är undandragande eller 
reagerar med ilska” (Ssk.7).

Resultatet visade att patientens smärtupplevelse kan underskattas av sjuksköterskan. Denna 
situation kan uppstå när sjuksköterskans kliniska blick inte överensstämde med patientens 
verbala och icke-verbala kommunikation. Om sjuksköterskan inte fann några förväntade 
ledtrådar på att smärta förelåg trots att patienten uppgav smärtproblematik uppstod en risk att 
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patientens berättelse misstroddes av sjuksköterskan.   

”då tittar jag framförallt på hur patienten beter sig, kanske inte ojar sig, kanske inte säger aj,
om man tittar på vitalparametrar och inte finner något avvikande där...paus....då är det svårt 
att tro på vad patienten säger, man kanske tror att patienten har ont men inte i den 
utsträckning som dom vill göra gällande” (Ssk.4). 

5.2 Mätbara observationer
Sjuksköterskorna i studien bedömde smärtan hos patienten med hjälp av sina sinnen, 
erfarenhet, utrustning för att mäta vitalparametrar men även olika smärtskattningsskalor. Hur 
den aktuella smärtskattningsskalan fungerade förklarades för patienten så att patienten på ett 
aktivt sätt fick vara delaktig i sin vård och utvärdera sin smärta. Visuell analog skala (VAS) 
var det mest använda smärtskattningsverktyget. En annan skala som användes var Numerisk 
skala (NRS). En sjuksköterska beskrev användandet så här:

”Om man frågar patienten så använder vi oss utav VAS-skalan mellan 0-10, där försöker jag 
vara så himla tydlig jag kan att 0 är ingen smärta och 10 är som att få armen avbiten av en 
krokodil så att man förstår att det är en väldigt stark smärta” (Ssk.1). 

Resultatet visade att sjuksköterskan var medveten om sina egna fördomar och inte lät sig 
påverkas av detta i sin smärtbedömning:

”det är ju patienten som upplever smärta, sen kan jag väl tänka, kanske, men grejen är den 
att det är hans smärta, det är ju inte min smärta, det är ju inte jag, alla människor tycker ju 
att det värsta som dom varit med om och det kan ju inte jämföras med andra patienter som 
jag haft förr och tycker det är mycket värre, så kan man ju absolut inte bedöma patienter, det 
här är ju det värsta dom varit med om och därför får man alltid bedöma efter varje enskilt 
fall” (Ssk.1).

Utifrån de observationer sjuksköterskan gör om hur patienten beter sig, hur patienten ser ut, 
och mimik, samlas det in data om vad vitalparametrar visar. Sjuksköterskan måste analysera 
mycket information som patienten ger om sin smärtupplevelse för att kunna komma fram till 
ett beslut angående behandling, i många fall kommer inte all information till sjuksköterskans 
kännedom av olika anledningar.  

”dels kan man se konkreta mätvärden om man känner på puls, pulsen brukar vara snabbare i 
samband med smärtpåverkan, blodtrycket stiger, man får en högre andningsfrekvens, man 
kan se att patienten blir blek och lite stirrig i blicken och har svårt att ta in information som 
man ger, lite kallsvettig, dom kan skrika, gråta, blunda eller skakar, äh, det finns många sätt 
som jag kan ta in det på”(Ssk.4).

En samlad upplevelse från sjuksköterskorna var att det blev svårt att tyda hur smärtpåverkad 
patienten var när den uttalade smärtan inte stämde överens med kroppsspråket, mimiken och 
hudkostymen samt när det inte fanns någon påverkan på vitalparametrar. Även om de inte 
lade så stor vikt vid vitalparametrarna så fanns det en förväntan om stegring i 
andningsfrekvens, puls och blodtryck.

”Det kan ju vara t.ex. om man talar om dom här mätvärdena, ähm, man har en patienten som
uppger sig ha, om jag ber dom gradera sin skala mellan 0-10 där noll är ingen smärta och 10
är värsta tänkbara smärta och dom säger tolv så, som är utanför skalan men dom säger att 
dom har såpass ont så att dom tycker det är 12, medans inga mätvärden är påverkade, puls 
och blodtryck är normala och inte ter så påverkat, ja då kan jag ibland bli lite tveksam till 
hur dom uttrycker det”(Ssk.5).   
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5.3 Miljön

I vårdsituationer som innefattade yttre faktorer som störde sjuksköterskans smärtbedömning   
t.ex. i form av stökiga miljöer och väderpåverkan valdes strategin att i första hand flytta 
patienten till ambulansens vårdarhytt för att förhindra att patienten riskerar att försämras i 
miljön den vistas i men även för att skapa en lugnare och säkrare miljö, både för patienten och
för ambulanspersonalen. På så vis kunde sjuksköterskan eliminera störningar i miljön så fokus
kunde läggas på patienten som blev sedd, lyssnad på och undersökt. På så vis säkrades vården
kring patienten.

”i de fall det är skrikigt och stojigt tar jag ut patienten till ambulansen och påbörjar min 
smärtbedömning där” (Ssk.3).

5.4 Bedömning av mångfald

Det framkom i studien att uttryck för smärta såg olika ut beroende på kön. Det visade sig att 
det fanns kulturella skillnader för hur smärta uttrycktes hos patienterna. Sjuksköterskan i 
ambulans möter personer i alla åldrar och förklarade att smärtbedömningen skiljde sig åt 
beroende på ålder och hur verbal patienten var. Ur ett genusperspektiv fanns det skillnad 
mellan könen för hur väl smärtan blev beskriven, sex av sju informanter beskrev så här:

”Jag tror det kan vara en könsskillnad beroende på hur man uttrycker sin smärta, män håller
det mer inom sig och kvinnor kan ibland ge mer uttryck för sin smärta och då kan det ju vara 
bra med de här mätvärdena om man ber patienten att ja, gradera sin smärta från 0-10 för att 
få lite mer grepp om hur dom tycker att dom ligger”(Ssk.4).

Det framkom en utbredd uppfattning om att det fanns kulturella skillnader i hur smärta 
uttrycks. Invandrare från Sydeuropa och Mellanöstern var de områden som framhölls.  
Sjuksköterskorna uttryckte att det visade sig genom att de var mer uttrycksfulla verbalt, i sitt 
kroppsspråk och i sin mimik och att det för dem var en naturlig del att uttrycka sin smärta 
efter behag. 

”det är ju en absolut skillnad..på invandrare så har ju dom ett annat uttryck för sin smärta 
och är inte rädda för att visa det, vi skandinaver biter nog ihop lite mer”(Ssk.7).

Patientens ålder har betydelse för förmedling av smärt och hur den tolkas av sjuksköterskan. 

”dom gamla har ju varit med om mer saker, har förståelse för vad smärta är som dom yngre 
oftast inte har..vilket får det lättare att tro på en äldre patient som säger sig ha ont..”(Ssk.6).

Det visade sig att det fanns risk för att frekvent återkommande patienter som söker efter 
smärtlindring i ambulanssjukvården blev kända hos personalen vilket bidrog till att de fick sin
smärtupplevelse underskattad. Personalen var medveten om risk för underbehandling av 
patientens upplevda smärta i den här patientgruppen.

”Det som är en risk är om det är en återkommande patient för då kan mina sinnen trubbas. 
Äh, tyvärr man varnar för många gånger och till sist så kanske man inte tror på patienterna, 
det är ju en viss patientkategori som återkommer hela tiden” (Ssk.1).  

6. Syntes

Sjuksköterskorna i studien samlade in ledtrådar för att kunna smärtbedöma patienten. 
Kommunikation, såväl verbal som icke-verbal hade en central roll. Sjuksköterskan lyssnade in
vad patienten berättade och ställde frågor om vad som hänt. Samtidigt iakttogs patienten vad 
den hade för kroppshållning, rörelsemönster och mimik. Det visade sig att mimiken var den 
främsta faktorn som sjuksköterskan utgick ifrån. Vitalparametrar som ökad puls och blodtryck
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stärkte sjuksköterskans uppfattning om att patienten upplevde smärta. När det gäller de 
patienter som inte själva kunde göra sig förstådda (litet barn, patienter med språkförbistringar 
och senildementa patienter), berättade sjuksköterskorna att de frågade närstående personer 
som anhöriga eller personal om hur de upplevt situationen. Deltagarna i studien upplevde att 
invandrare från Sydeuropa och Mellanöstern har ett tydligare och mer uttrycksfullt sätt att 
kommunicera sin smärta både verbalt och icke-verbalt jämfört med skandinaver. Det 
framkom från sex av sju informanters berättelser att män oftare håller sin smärtupplevelse 
inom sig och att kvinnor ger mer utryck för sin smärta. Samtliga sjuksköterskor utgick från 
något mätinstrument när de gjorde sin smärtskattning, vanligast var VAS men även NRS 
förekom. De deltagare som använde VAS uppmanade patienten att skatta sin smärta mellan 0-
10, vilket i realiteten är NRS.  

Vid stökiga miljöer samt vid ogynnsam väderlek flyttades patienten in i ambulansen, där en 
tryggare arbetsmiljö och bättre kontakt med patienten kunde uppnås. 

7. Diskussion

7.1 Metoddiskussion

Syftet var att beskriva hur sjuksköterskor i ambulanssjukvården bedömde smärta hos patienter
och vilka faktorer som påverkade bedömningen. Vi genomförde en kvalitativ studie med 
deskriptiv design grundad på individuella intervjuer utifrån semistrukturerade frågor. Vi valde
den semistrukturerade intervjun för att låta deltagaren prata relativt fritt om ämnet 
smärtbedömning och inte låta våra egna förutfattade meningar spegla resultatet. Genom att 
utgå från en intervjuguide har vi stärkt objektiviteten och höjt validiteten i studien (Polit & 
Beck, 2012). Den semistrukturerade intervjun ger oss också möjligheten att jämföra 
intervjuerna. Om vi istället valt den ostrukturerade intervjun är det inte säkert att 
informanternas berättelser varit jämförbara (Bryman, 2011). Vi diskuterade även användning 
av fokusgruppintervjuer. Denna metod kräver fler deltagare och risken finns att alla deltagare 
inte skulle våga uttrycka sig ordentligt eller så skulle den kunna ge upphov till olika 
infallsvinklar för informanterna som ev. bidragit till ett livligt och innehållsrikt samtal. 

Fokusgruppintervju består vanligen av sex till tio intervjupersoner som leds av en moderator. 
Målet för en sådan metod är inte att nå samförstånd om de frågor som diskuteras utan att 
samla in rikligt med synpunkter av det som är i fokus i gruppen (Bryman, 2011; Kvale & 
Brinkmann, 2009).

Det är möjligt att resultatet sett annorlunda ut om vi genomfört fokusgruppintervjuer istället. 

    Vi är medvetna om att resultatet inte är generaliserbart utifrån den metod vi valde. Vår 
ambition har varit att informanterna i studien ska representera yrkeskategorin sjuksköterskor i 
ambulans genom att ha en spridning i ålder, kön, utbildning och erfarenhet. Trots det går det 
inte att dra några generella slutsatser av resultatet då det enbart speglar den grupp som ingick i
studien. Genom att använda kvalitativa intervjuer med en deskriptiv design åskådliggör vi hur 
sjuksköterskor i ambulans bedömer smärta hos patient och vilka faktorer som påverkar 
bedömningen (Bryman, 2011). 

7.1.1 Urval

För att få en så stor spridning som möjligt av sjuksköterskor som jobbar i ambulanssjukvården
gjordes ett urval av informanter från de som anmälde sitt intresse att delta i studien och som 
uppfyllde de inklusionskriterier vi satt upp. Vår ambition har varit att spegla yrkesgruppen 
sjuksköterskor i ambulans. Inom yrkesgruppen finns, utifrån vår erfarenhet, en stor spridning i
ålder, kön, utbildning och år i yrket. Utifrån detta har vi valt informanter som speglar denna 
spridning. Inför genomförandet av studien hade vi en tanke om att en smalare spridning i 
urvalet av informanter, t.ex. bara grundutbildade eller bara vidareutbildade. Det hade kunnat 
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påverka resultatet och eventuellt visa en samstämmighet som kanske inte finns sett till 
yrkesgruppen sjuksköterskor i ambulans. Graneheim och Lundman (2004) menar att 
informanter med olika ålder, kön, utbildning och erfarenhet bidrar till större variation av det 
fenomen som studeras och att det stärker trovärdigheten i resultatet.

    Målet var sex informanter att intervjua för undersökningen och en provintervju för att testa 
vår intervjuguide. Vi gjorde sju intervjuer inklusive provintervjun som vi slutligen valde att ta
med i vår undersökning då den tillförde material till studien. Det informanterna beskrev i 
intervjuerna var ett ganska samstämmigt resultat och vi tror därför att ytterligare intervjuer 
inte hade tillfört något till studien. I kvalitativa intervjuer är det vanligt att antalet personer 
blir antingen förstort eller för litet. Blir det för lite personer blir det svårt att generalisera och 
omöjligt att pröva hypoteser om skillnader mellan grupper eller att göra statistiska 
generaliseringar. Antalet nödvändiga informanter beror på vad som ska undersökas. Efter en 
viss mängd intervjuer uppstår det mättnad av information, då ytterligare intervjuer inte skulle 
tillföra något mer till studien (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2009). .

7.1.2 Datainsamling

Valet av en semistrukturerad intervjuguide gjordes för att täcka in vissa huvudfrågor och för 
att den har en öppenhet mot det okända och ger möjlighet till reflektion och följdfrågor. En 
nackdel med intervjumetod är att det är tidskrävande och kan göra intrång i den personliga 
integriteten (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2009; Polit & Beck, 2012. Den tidsåtgång 
vi hade avsatt för intervjun visade sig var tillräcklig. Med undantag från provintervjun som 
var den kortaste så var de andra ganska lika i tidsåtgång. Genom att intervjun genomfördes i 
separat rum utan störning och utom hörhåll från andra har vi försökt undvika intrång i den 
personliga integriteten.

    Intervjuguiden finjusterades efter en provintervju för att bli mer träffsäker mot det vi sökte. 
Då intervjuguiden på det hela taget fungerade bra i provintervjun och vi kände oss trygga med
den valde vi att endast genomföra en provintervju. En anledning till att genomföra fler 
provintervjuer skulle kunna vara att hitta frågor som olika informanter besvarar på samma 
sätt. I vår studie tyder lika svar snarast på att informanterna arbetar med och bedömer 
patienters smärta likvärdigt och det fyller inget syfte att eliminera sådana frågor (Bryman, 
2011). Vi har tänkt att vi kommer att nå eventuell variation i resultatet genom spridningen i 
urvalet. 

    Genom att under intervjun ställa följdfrågor till informanten där vi till exempel bett de 
utveckla sitt svar kontrollerades att vi hade förstått rätt i syfte att ge ökad reliabilitet. Metoden
att kontrollera så vi uppfattat informantens svar korrekt genom följdfrågor minskar risken för 
defensiva reaktioner från informanten som kan uppstå vid respondentvalidering (Bryman, 
2011). Samtliga frågor i intervjuguiden ställdes vid alla intervjuerna för att resultatet skulle bli
så trovärdigt och jämförbart som möjligt (Bryman, 20011). 

Vi kan omedvetet och orutinerat ha förmedlat signaler av det som framkommit under 
intervjun som kan ha påverkat resultatet. Intervjuerna genomfördes under en period av tre 
veckor. Graneheim och Lundman (2004) beskriver att intervjuer är en pågående process där 
intervjuaren hela tiden erhåller ny kunskap kring det fenomen som undersöks och att det kan 
påverka uppföljningsfrågorna under processens gång. För att stärka trovärdigheten i studien 
redovisas intervjufrågorna, dock ej uppföljningsfrågorna som varierat utifrån informant och 
intervjuare (Graneheim & Lundman, 2004).

7.1.3 Databearbetning och analys

Vi har arbetat utifrån en manifest innehållsanalys vilket innebär att vi analyserat uppenbart 
innehåll, det vill säga det som sägs direkt i texten. Graneheim & Lundman (2004) menar att 
manifest innehållsanalys är en bra metod för forskare som inte har så stor erfarenhet av 
kvalitativ innehållsanalys. 

 14



    Intervjuerna har transkriberats i nära anslutning till genomförandet av intervjun. Bryman 
(2011) framhåller fördelarna med en kontinuerlig innehållsanalys då det innebär att forskarna 
blir medvetna om olika teman som kan dyka upp i informanternas berättelser. Vi har vid 
transkriberingen valt att redovisa tystnad som uppstår i informantens svar genom att markera 
dessa med punkter. Genom det förtydligas om informanterna haft behov av att stanna upp och
tänka eller om svaret kommer automatiskt (Graneheim & Lundman, 2004). När vi bearbetade 
data och analyserade vårt arbete och sökte efter mönster visade det sig att det som framkom 
under intervjun var svårt att kategorisera på grund av att allt som sjuksköterskan gjorde 
hängde ihop. 

    Under analysprocessen som gjordes både enskilt och gemensamt stämde vi av våra resultat,
dels för att säkerställa att den information vi fått sorterades på samma sätt och för att 
kontrollera att vi var överens i analysen. Detta gav en bättre reflektion och andra 
infallsvinklar, något som stärker resultatet (Graneheim & Lundman, 2004).  

    Vi har styrkt resultatet med valda citat som speglar kategorierna och vi har även i Tabell 1 
visat på hur analysprocessen har genomförts (Graneheim & Lundman, 2004). Kategorisering 
av intervjuerna bidrar till att ge en överblick över transkriberingarna och underlättar 
jämförelse av informanternas utsagor. Kategoriseringen möjliggjordes genom att följdfrågor 
ställdes under intervjun där intervjuaren bad informanten förtydliga eller utveckla sin utsaga 
(Kvale & Brinkmann, 2009)

    

7.2 Resultatdiskussion

7.2.1 Kommunikation

Resultatet visade även att sjuksköterskan inom ambulanssjukvården använder sig av verbal 
kommunikation. Sjuksköterskan lyssnade på vad patienten berättade och ställde frågor om 
vad som hänt för att utifrån dessa ledtrådar komma fram till ett behandlingsbeslut. Oware-
Gyekye (2008) menade att första steget i smärtbedömningen för sjuksköterskan var att skapa 
en förståelse i vilken typ av smärta, effekter av smärtan och vad som minskar eller ökar 
smärtan för att uppnå resultat i behandlingen. Författaren menade även att denna information 
lätt kan förbises av sjuksköterskan, något som inte kunnat påvisas i vår studie då vi anser att 
sjuksköterskorna som deltog i vår studie använder sig av verbal kommunikation i stor 
utsträckning för att skapa en förståelse för patientens smärta. Sjuksköterskorna i denna studie 
använde sig av en dialog mellan patient och sjuksköterska. Dialogen utgjorde ett stöd till 
sjuksköterskan så att en bild av patientens förväntade resultat av vårdtillfället framkom. I 
samband med dialogen skapades förutsättningar för sjuksköterskan att låta patienten vara 
delaktig i beslutet som togs om vilken typ av vård som ska ges. Sandman et.al. (2012) ansåg 
att den mest optimala situationen mellan en patient och personal är när beslut om vilken typ 
av vård som ska ges tas gemensamt så kallad shared decision-making. Patientens autonomi 
upprätthålls och sjuksköterskans känsla av professionalitet hålls intakt.   

    Resultatet visade även på att sjuksköterskorna i studien använde sig av både verbal och 
icke-verbal kommunikation för att skapa en förståelse för patientens smärta. Denna slutsats 
påvisade även Blondal och Halldorsdottir (2009), de menade att första utmaningen 
sjuksköterskan möter i smärtbedömningen är att läsa av patienten både verbalt och icke-
verbalt, något som vår studie visar att sjuksköterskan inom ambulanssjukvården gör 
regelbundet.    

    Resultatet visade på att flertalet sjuksköterskor inhämtar information genom att observera 
patientens kroppshållning och rörelsemönster samt ledtrådar i form av vilket ansiktsuttryck 
som patienten uppvisar. Grimaser eller att ansiktet drog ihop sig gav information om att 
smärta fanns närvarande. Hirsch, Jensen och Robinson (2010) visade i en studie att 
ansiktsuttrycket var den främsta faktorn som sjuksköterskan använde sig av för att bedöma 
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om patienten lider av smärta. Sjuksköterskans tolkning av kroppsspråk och ansiktsuttryck 
styrks i en studie gjord av Sjöström, Jakobsson och Haljamäe (2000). Vidare ansåg Sjöström, 
Jakobsson och Haljamäe (2000) att förmågan att se patienten i form av fysiska uttryck såsom 
kroppsspråket och ansiktsuttrycket var en del av sjuksköterskans kliniska blick som ger en 
hög tillförlitlighet i sjuksköterskans bedömning 

    Resultatet visade även svårigheter i smärtbedömningen i vissa vårdsituationer som 
innefattade problem med språket, barn och unga samt dementa patienter. Genomgående var 
att när sjuksköterskans främsta instrument i form av verbal kommunikationen försvinner så 
skapas svårigheter att smärtbedöma patienten. Dessa situationer löste sjuksköterskan genom 
att förlita sig på patientens kroppsspråk och ansiktsuttryck, men även genom att försöka skapa
så mycket ledtrådar som möjligt. Detta skedde genom att intervjua personer i patientens 
närhet, anhöriga eller personal. Wysong (2014) påvisade i sin studie gällande 
smärtbedömning av patienter som inte kan förmedla sig verbalt att sjuksköterskorna ansåg att 
bedömningen av patientens beteende var ett tillförlitligt sätt att smärtbedöma. Majoriteten av 
deltagarna ansåg även att inhämtning av information från anhöriga om patientens förändring i 
beteendet var ett trovärdigt sätt att arbeta på.

    Tidigare forskning i personcentrerad omvårdnad har visat att kommunikationen mellan 
sjuksköterska och patient är viktig när det gäller att dela information och när beslut ska fattas 
(Slatore et al., 2012). Inom personcentrad omvårdnad ryms sjuksköterskans förmåga till 
kommunikation i byggstenen förutsättningar som handlar om sjuksköterskans kompetens. 
Sjuksköterskans sociala kompetens och självkännedom präglar dialogen med patienten och 
kan komma att påverka patientens beslutfattande (McCormack & McCance, 2006).

7.2.2 Mätbara observationer  
Vår studie visade även att sjuksköterskorna som deltog ofta använde sig av vitalparametrar i 
sin smärtbedömning i motsats till andra studier (Voshall, Dunn & Shelestek, 2012). I vissa fall
användes vitalparametrar som en ledtråd för att stärka sjuksköterskans uppfattning om att 
patienten upplevde smärta, andra informanter uttryckte även att vitalparametrar istället leder 
till att trovärdigheten för patientens smärtupplevelse sjunker. Hög puls och blodtryck gav 
ledtrådar till smärta medan normala värden gav ledtrådar om att patienten överdrev sin 
smärta. Vi anser att det finns en risk med att använda sig av vitalparametrar i smärtbedömning
då tidigare forskning visat att samband mellan vitalparametrar och smärta saknas (Friese et 
al., 2008; Marco et al., 2006). Ökad puls och blodtryck kan ses hos patienter som inte har 
smärta utan det ger uttryck för andra orsaker såsom oro/ångest, feber eller påverkan av 
pågående läkemedelsbehandling (Jennings, Cameron & Bernard, 2008). Författarna ansåg att 
den största risken med denna slutsats är att en del som patienter som uttrycker smärta inte blir 
omhändertagna på ett korrekt sätt på grund av att sjuksköterskan har en tendens att 
underskatta patientens smärtupplevelse. Denna teori styrks av Iqbal, Spaight och Siriwardena 
(2012) som ansåg att det finns en risk att ambulanspersonalens kliniska observationer kan 
hamna i konflikt med patientens självuppskattade smärta, vilket kan leda till att patientens 
smärtupplevelse blir underskattad. Voshall, Dunn och Shelestek (2012) genomförde en studie 
gällande kunskap och attityder kring smärtbehandling, deras resultat visade att 97 % av 
deltagarna ansåg att vitalparametrar inte var någon säker ledtråd i smärtbedömning. Nästan  
80 % av deltagarna uppgav att de regelbundet läste artiklar inom området 
smärtbehandling/smärtbedömning. 

    Resultatet visade på att vitalparametrar har inverkan på smärtbedömningen, ökad puls och 
andningsfrekvens gav ledtrådar att smärta föreligger. Avsaknad av ändrade vitalparametrar 
kunde leda till att patientens smärtupplevelse underskattades. Berben et al. (2012) fann i sin 
studie att ambulanspersonal upplevde svårigheter i smärtbehandlingen på grund av 
kunskapsbrister inom smärta. Med ökade kunskaper om smärtbedömning och 
smärtbehandling anser författarna av denna studie att vissa svårigheter kan arbetas bort och i 
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slutänden kan erbjuda bättre vård till patienter som söker akutsjukvård. 

    Samtliga sjuksköterskor som deltog i studien uppgav att i samband med smärtbedömningen
används någon form av smärtbedömningsinstrument. Sex av sju sjuksköterskor uppgav att 
VAS-skalan, en visuell analog skala används. En sjuksköterska uppgav att NRS-skalan, en 
numerisk skattningsskala användes. Anmärkningsvärt var att när vi frågade på vilket sätt 
VAS-skalan användes så uppgav samtliga sju sjuksköterskor som angav VAS-skalan att 
patienten uppskattat sin smärta genom att ange en siffra mellan 0-10, där 0 motsvarar ingen 
smärta och 10 motsvarar värsta tänkbara smärta. Detta antyder att samtliga sju sjuksköterskor 
i realiteten använder sig av NRS-skalan. Vårt resultat visar att VAS-skalan terminologi 
används som samlingsord för smärtskattningen. Detta för att på RETTS-bladen (Rapid 
Emergency Triage and Treatment System) som används i triagering av patient är det just 
VAS-värdet som ska anges. Utifrån våra egna erfarenheter så används VAS-skalan mycket 
lite inom ambulanssjukvården, utan enklaste sättet att smärtbedöma patienten är utifrån 
patientens egen smärtskattning med hjälp av NRS-skalan. Ingen av deltagarna använde sig 
utav VRS-skalan, en verbal skattningskala. Mclean et al. (2004) ansåg att säkraste sättet för 
smärtskattning av patient är en kombination av både VRS-skalan och NRS-skalan. Mclean et. 
al. (2004) ansåg att VRS-skalan var enklare att använda vid smärtskattning hos patienter med 
kognitiv påverkan. Författarna av denna studie har endast identifierat ett 
smärtbedömningsinstrument som användes av sjuksköterskorna inom ambulanssjukvården. 
Genom egna erfarenheter som författarna besitter inom ambulanssjukvården så är vår 
erfarenhet att främst NRS-skalan används, men även VRS-skalan i de fall som inte NRS-
skalan fungerar, dock har detta inte framkommit i studien. En anledning till att endast ett 
bedömningsinstrument användes i studien kan vara för att sjuksköterskor generellt sett inte 
har tillräcklig kunskap om vilka smärtskattningsinstrument som finns och på vilket sätt det 
ska användas. Williams et.al. (2012) visade i sin studie att med hjälp av utbildning till 
personal om hur smärtskattningsskalor ska användas ökade personalens användning av dessa 
instrument markant. Författarna av studien ser det som önskvärt att kontinuerlig utbildning av 
användandet av smärtskattningsinstrument för sjuksköterskor inom ambulanssjukvården sker 
regelbundet. Utifrån personcentrerad omvårdnad ligger det i sjuksköterskans professionella 
kompetens att ha kunskaper i fysiska och tekniska aspekter inom omvårdnadsområdet 
(McCormack & McCance, 2006). 

    När det gäller att smärtskatta barn och unga vuxna var det ingen av deltagarna som beskrev 
något smärtskattningsinstrument specifikt för barn. Författarna av denna studie drar slutsatsen
att sjuksköterskorna tar hjälp av barnets kroppsspråk samt inhämtar information från anhöriga
om barnets tillstånd för att skapa sig en uppfattning om smärta föreligger. Nash (2012) 
menade även att föräldrarna är experter på sina barn och kan bidra med värdefull information 
om barnets situation. Föräldrarna minskar även stressen hos barnet så att sjuksköterskan i 
ambulanssjukvården lättare kan undersöka och prata med barnet. 

7.2.3 Miljön

Resultatet visade att i situationer som innefattade droger/alkohol, stökiga miljöer samt dålig 
väderlek valde sjuksköterskorna att i första hand flytta bort patienten från miljön och komma 
in till ambulansens vårdarutrymme så snabbt som möjligt. Främsta anledningen var för att 
skapa en lugnare och tryggare arbetsmiljö för personalen samt skapa en bättre kontakt med 
patienten. Våra egna erfarenheter stämmer helt överens med deltagarnas strategi då 
vårdsituationen blir mycket svår, om inte säga omöjlig, i vissa situationer då flera personer i 
patientens närhet var påverkade av alkohol och i vissa fall droger. Det kan lätt eskalera till en 
farlig situation och bästa sättet att bryta det är i tidigt skede komma bort från platsen. Tidigare
forskning på området är dålig, vilket leder till att inga slutsatser kan dras av sjuksköterskornas
erfarenheter. Däremot vet vi genom tidigare forskning inom personcentrerad omvårdnad att 
miljö, i betydelsen det sammanhang vården bedrivs i, har en stor inverkan på 
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förutsättningarna att bedriva personcentrerad omvårdnad. I byggstenen miljö ryms såväl 
organisatorisk miljö som psykosocial miljö och den fysiska miljön där omvårdnaden bedrivs 
(McCormack & McCance, 2006). Vi anser att arbetssättet som valts av deltagarna i studien är 
ett vedertaget arbetssätt som används i stor utsträckning inom ambulanssjukvården i Sverige. 
Mer forskning inom området är önskvärt då det är en vanligt förekommande arbetssituation 
för ambulanspersonal.  

7.2.4 Bedömning av mångfald

I resultatet fanns tecken på att sjuksköterskorna i studien upplever att det finns skillnader i 
smärtuttryck, dvs. skillnader om det är man/kvinna, yngre/äldre samt kulturella skillnader. 
Gällande könsskillnader var det några som upplevde att männen gav mer uttryck för sin 
smärta medan kvinnor bet ihop och inte visade sin smärta. Men vi fann även motsatt 
förhållande vilket leder till att ingen slutsats kan dras gällande könsskillnader. Hirsch, George 
och Robinson (2009) fann i sin studie att kvinnor smärtbedömdes högre än män, detta trots att
tidigare studier visat på att kvinnor löper större risk för underbehandling av sin smärta. De 
fann även att ålder spelade in på sjuksköterskans bedömning. I deras studie smärtuppskattades
äldre patienter högre än yngre. Denna faktor fanns även beskriven bland sjuksköterskorna i 
denna studie, att det är lättare att tro på den äldre patientens smärtupplevelse jämfört med 
yngre patient. En anledning som gavs var att äldre var mer vana vid smärta och inte vill klaga 
i onödan.

    Samtliga intervjuade sjuksköterskor beskrev att de upplevde olikheterna i smärtuttrycket 
beroende på kulturella skillnader. Det som beskrevs gav indikationer på att det anses mera 
accepterat att ge uttryck för sin smärta mer ljudligt och tydligt hos personer med annan 
kulturell bakgrund än vad vi själva har. Det fanns inga tydliga tendenser till att sjuk-
sköterskorna i studien underskattade smärtan hos dessa individer trots att smärtupplevelsen är 
stort fokus. Snarare ser författarna av studien en risk med att smärtupplevelsen istället kan 
överskattas då det kan vara svårt att skapa en bra kommunikation, dels på grund av 
språkförbistringar men även att man indirekt blir påverkad av det explicita uttryck som kan 
ges. Detta trots att den faktiska smärtan inte behöver vara så stor. Callister (2003) beskrev att 
smärtuttryck ter sig olika beroende på vilken kulturell bakgrund patienten har. En del kulturer 
är det accepterat att visa verbala uttryck såsom gråt och skrik, något som sjusköterskorna i vår
studie beskriver. Callister (2003) beskrev även att det fanns vissa patienter som kommer från 
en kulturell bakgrund där smärta var något personligt och som man ska hålla inom sig. I dessa
situationer måste sjuksköterskan ha kunskaper om kulturella skillnader då dessa individer 
löper risk att få sin smärtupplevelse underskattad och underbehandlad. McCormack och 
McCance (2006) beskriver att sjuksköterskor måste ha god självkännedom och vara 
införstådda med sina egna värderingar och hur dessa kan påverka patientkontakten. Vidare 
beskriver vikten av skapa sig en klar bild om patientens livsvärderingar och hur de förstår och
uppfattar det som händer.

8. Slutsats
Kommunikationen har en central del i sjuksköterskans smärtbedömning av patient. Både 
verbal och icke-verbal kommunikation beaktades i smärtbedömningen. Sjuksköterskan såg till
kroppshållning, rörelsemönster, mimik, vitalparametrar och närstående personer som anhöriga
eller personal till patienten och vad de berättade. I de fall miljön var stökig eller väderleken 
ogynnsam flyttades patienten in i ambulansen vilket gav en tryggare arbetsmiljö och bättre 
kontakt med patienten.

    Sjuksköterskan måste tolka mycket information för att göra en smärtbedömning av patient. 
Till sin hjälp har han/hon sina sinnen, erfarenheter, olika skalor för uppskattning av smärta, 
patientens anamnes och möjlighet till en direkt undersökning. Informanterna i studien 
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påverkades av en rad faktorer som bland annat patientens ålder, kön, språkliga förmåga, miljö 
runt omkring när de gjorde sin smärtbedömning. Tidigare forskning har till skillnad från vårt 
resultat visat att ingen av deltagarna använde sig av ålder, ras eller kön i sin smärtbedömning 
(Hirsch et al., 2010). Sjuksköterskan förväntningar på patientens beteende och påverkan på 
vitalparametrar kopplat till patientens upplevda smärta är också en faktor som påverkar den 
bedömning som görs. 

   Tidigare forskning har visat att vitalparametrar inte nödvändigtvis överensstämmer med 
patientens smärtupplevelse (Friese et al., 2008; Marco et al, 2006). Sjuksköterskorna i vår 
studie lyfte svårigheter i att bedöma patientens smärtupplevelse när uttalad smärta inte 
stämmer överens med kroppsspråk, mimik och hudkostym. De lyfte också den förväntan som 
finns om stegring av andningsfrekvens, puls och blodtryck även om de uppger att 
vitalparametrar inte är det som primärt bedöms. 

    Vår slutsats är att sjuksköterskan bedömer patientens smärta genom kommunikation, 
mätningar och observationer. De faktorer som påverkar bedömningen har i vår studie visat sig
vara verbal och icke-verbal kommunikation, mätningar såsom VAS och vitalparametrar, miljö
och mångfald. Med mångfald menar vi här kön, etnicitet, ålder, kognition och hur 
återkommande patienten är i ambulanssjukvården. 

9. Kliniska implikationer

Tidigare forskning Dunwoody et al. (2008) visar på bristande smärtbedömning och stort antal 
patienter som var dåligt smärtlindrade eller inte alls. Här vill författarna belysa vikten av att i 
tidigt skede bedöma och kartlägga akut smärta i prehospital vård och utifrån uppkommen 
situation ha strategier för att på ett optimalt sätt bemöta patientens smärta. Detta skulle leda 
till ett minskat lidande och sannolikt snabbare återhämtning hos den enskilda personen. Vilket
också ger minskade samhällskostnader. Om smärtbedömning skedde rutinmässigt vid 
patientkontakt skulle det öka medvetenheten hos ambulanssjuksköterskan hur viktigt det är 
för patientens fortsatta vård och tillfrisknade. 

10. Förslag på fortsatt forskning
Författarna av studien tycker att det finns lite forskning som beskriver 
ambulanssjuksköterskans komplexa situation gällande smärtbedömning. Forskningen som 
finns har visat på dålig dokumentation av smärtupplevelsen men också på underbehandling av
smärta. Önskvärt vore att mer forskning gjordes inom ambulanssjukvårdens kontext i vilken 
arbetsmiljön ofta styrs av yttre faktorer och i många fall är otillfredsställande.   

    RETTS är en vanligt förekommande triageringssystem som används vid akutmottagningar 
och ambulanssjukvård. Ett värde som skall fyllas i men som inte ingår i själva triageringen är 
VAS-värde. Vår studie har visat på att VAS-värde inte var optimalt och inte implementerbart i
alla situationer. Tidigare studier visar att användandet av NRS-skala tillsammans med VRS-
skala är det som rekommenderas inom akutsjukvården. Författarna av studien önskar mer 
forskning om vilken smärtskattningsskala som bör användas inom ambulanssjukvården 
Sverige och att det ska ingå som del av vitalparametrar för triagering av patienter.
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Seminarieversion – ej för spridning Robert Reidmar & Michael Svensson

Bilaga 1 
2014-02-03
Informationsbrev till verksamhetschef gällande intervjuer av sjuksköterskor på er arbetsplats.
 
Hej!
Vi är två studenter vid Örebro universitet som läser specialistsjuksköterskeprogrammet med 
inriktning ambulanssjukvård. Som en del i vår utbildning ska vi göra en magisteruppsats och 
skulle vilja komma i kontakt med sjuksköterskor på er arbetsplats. Syftet med intervjuerna är 
att ta reda på hur sjuksköterskor bedömer smärta och patientens behov av smärtbehandling i 
ambulanssjukvården. Urvalet av deltagare önskar vi så spritt som möjligt och söker därför 
efter både män och kvinnor med varierande tjänstgöringsår, både grundutbildade 
sjuksköterskor och de med specialistutbildning inom ambulans, intensivvård eller anestesi. 
Deltagande i intervju är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan motivering. Det som 
framkommer vid intervjun behandlas konfidentiellt så att anonymitet kan garanteras. Intervjun
kommer att spelas in för att sedan transkriberas. Resultatet av de intervjuer som vi genomför 
behandlas av oss. Allt inspelat material behandlas konfidentiellt och raderas så snart arbetet är
klart. 
Vi vill med detta brev fråga efter ert samtycke till att genomföra undersökningen. Studien 
kommer att påbörjas tidigt 2014 och beräknas vara klar i maj samma år. Utfallet av studien 
kommer er tillhanda när den är färdig, om ni önskar. Då tiden är värdefull för oss önskar vi 
svar snarast. Det går bra att svara antigen via e-post eller telefon. Är det något som är oklart är
du välkommen att kontakta någon av oss. 

Med vänliga hälsningar 
                                                                        
                                                                                                         

                   

                      Handledare:        
Robert Reidmar Michael Svensson                       XXXXXX                     
Leg. Sjuksköterska Leg.Sjuksköterska                       Lektor, Örebro universitet
Tel. xxx- xxx xx xx Tel. xxx-xxx xx xx XXXXXX

Adjunkt, Örebro 
universitet
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Bilaga 2
Informationsbrev om deltagande i studien, sjuksköterskor inom ambulanssjukvården

Hej.

Vi är två studenter som läser specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning 
ambulanssjukvård vid Örebro Universitet. Du som mottagare av denna e-post tillfrågas 
härmed om du vill delta i en studie gällande hur du som sjuksköterska bedömer en patient 
som upplever smärta. Denna studie kommer att ligga till grund för en D-uppsats och 
genomförs i form av enskilda intervjuer i ert närområde. Studien har godkänts av 
verksamhetschefen i ert område . Deltagandet är frivillig och kan när som helst avbrytas utan 
att någon förklaring behöver anges. Intervjun som tar ca 30-60 min i anspråk kommer att 
spelas in. Intervjun förvaras åtskild och endast författarna har tillgång till materialet. Det 
inspelade materialet och transkriberingen kommer att förstöras efter att studien är klar och 
godkänd. Resultatet kommer att presenteras på sådant sätt att ingen enskild deltagare kan 
identifieras. 
Vi avser att genomföra fyra till sex intervjuer och författarna kommer göra ett urval av 
intresserade deltagare för att skapa en spridning gällande utbildning, erfarenhet och kön.  

Är du intresserad att delta i studien, vänligen skicka din intresseanmälan till oss via e-post 
eller telefon, så återkommer vi för att boka tid och plats med dig för intervjun.

Vid frågor är du välkomna att kontakta oss på valfritt sätt.
Med vänliga hälsningar

Handledare:
Robert Reidmar Michael Svensson XXXXXX
Leg Sjuksköterska Leg Sjuksköterska Lektor, Örebro universitet
Tel. xxx- xxx xx xx Tel. xxx-xxx xx xx XXXXXX

Adjunkt, Örebro 
universitet
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Bilaga 3

Samtyckesformulär

(En kopia behålls av dig som deltar i studien) 

Här med godkänner jag att frivilligt delta i studien: Smärtbedömning inom 
ambulanssjukvården - Faktorer som påverkar sjuksköterskans bedömning av 
smärtupplevelse.  

Jag har fått skriftlig och muntlig information om studien, haft möjlighet att ställa frågor innan 
angående studien och syftet med studien. Studien är helt frivillig och deltagande i studien kan 
avbrytas när som helst utan att någon vidare förklaring krävs.  

________________________
Ort & datum

_______________________                          _____________________________
Namnteckning                                               Namnförtydligande
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Intervjuguide

Inledning
Hej, tack för att du tar dig tid att träffa mig och att du vill delta och dela med dig av din 
kunskap och erfarenhet om smärtbedömning. Jag vill betona innan vi börjar intervjun att du 
kan när som helst kan avbryta deltagandet i studien utan att ange orsak till detta och det 
material som framkommer i intervjun kommer att behandlas konfidentiellt och sedan raderas 
efter uppsatsen är färdig och godkänd.

Vem är du och vad har du för bakgrund: Kön, utbildningsnivå, antal år inom 
ambulanssjukvården.

 Hur smärtbedömer du en patient?

      - Använder du något verktyg för att mäta och kartlägga i så fall vad/vilka, 

      - Finns det andra sätt att upptäcka smärta (vad ser du, vad uttrycker patienten)?

Finns det faktorer som du kan bli påverkad av i din smärtbedömning av en patient (ex. 

patient/anhöriga är upprörda, språkförbistringar, alkohol/droger mm)? 

- Kan du hantera eller påverka det som påverkar dig och i så fall hur?

Tycker du att det finns något som talar emot, en patients upplevda smärta? Kan du utveckla

Tycker du smärtan hos en person tar olika uttryck beroende på om de är: 

- Man/ kvinna -kön, 

- Ung- gammal -ålder, 

- Kulturella skillnader. 

- Personer som inte kan förmedla sig - kognition. 
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