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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Akut smärta beskrivs vara en av de vanligaste anledningarna till att patienter söker 

vård på akutmottagning och prehospitalt. Ett globalt känt problem är att smärtlindringen är 

bristfällig och kan bero på brister gällande smärthantering, tillhandahållande av lokala 

riktlinjer och guidelines. Grunden för god omvårdnad är en effektiv behandling av akut 

smärta som annars kan resultera i negativa psykologiska och fysiologiska effekter hos 

patienten. För att uppnå patientens tillfredställelse i sin smärtupplevelse ska vårdaren inta ett 

etiskt och personcentrerat förhållningsätt. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av 

generell behandling vid smärta, prehospitalt samt på akutmottagningen. Metod: En kvalitativ 

intervjustudie med deskriptiv design. Datainsamlingen gjordes genom åtta semistrukturerade 

intervjuer av strategiskt utvalda sjuksköterskor från en akutklinik. Materialet har analyserats 

med en manifest innehållsanalys. Resultat: Genom innehållsanalysen framkom tre kategorier; 

sjuksköterskors erfarenhet av smärtskattning, sjuksköterskors erfarenhet av generellt 

smärtdirektiv, sjuksköterskors erfarenhet gällande utvärdering av smärta, med tillhörande 

subkategorier. Smärtskattning sågs som en viktig del i mötet med smärtpatienten men svår att 

definiera. Förutom verbal analog skala (VAS) var sjuksköterskors attityder, egna värderingar 

och klinisk blick en grund för hur patienten smärtlindrades. Sjuksköterskor i studien var 

positiva till det generella direktivets existens. Dock framkom variationer i hur det nyttjades 

prehospitalt och på akutmottagningen. Utvärderingen uttrycktes vara en viktig del för att se 

skillnader och effekter i smärtlindringen. Slutsats: Sjuksköterskor i studien uttryckte att 

smärtskattning var något svårt då det handlar om patientens subjektiva upplevelse. Annat som 

framkom var bristande tillgänglighet och kunskap av det generella smärtdirektivet och dess 

smärtstillande läkemedel. Utifrån resultatet kan det finnas behov av att stärka sjuksköterskors 

roll genom implementering av förbättrade rutiner och utbildningsinsatser.  

Nyckelord: Smärta, smärtbehandling, smärtskattning, generellt smärtdirektiv, utvärdering av 

smärta 

  



                         

  

 

ABSTRACT 

Background: Acute pain is one of the most common reasons for patients to seek emergency 

and pre-hospital care. Inadequate pain relief is a global problem due to shortcomings in pain 

management and the provision of local policies and guidelines. Good care is based on the 

effective treatment of acute pain, which may otherwise result in negative psychological and 

physiological effects. Patient satisfaction requires an ethical and person-centered approach by 

the caregiver. Objective: To describe nurses' experiences of the general treatment of pain, pre-

hospital and in the emergency department. Method: The study is empirical with a qualitative 

approach, implemented by using a descriptive design. Data were collected by semi-structured 

interviewing of eight strategically selected emergency-clinic nurses. The material was 

analyzed by using manifest-content analysis. Results: Content analysis revealed three 

categories based on the nurses’ experience: pain assessment, the treatment of pain with 

respect to the general directive and the evaluation of pain, with associated subcategories. Pain 

assessment was seen as important in the consultation with a patient in pain, but difficult to 

define. In addition to the verbal-analogue scale (VAS), the nurses’ attitudes, own values and 

clinic viewpoints underpinned how the patient's pain was relieved. The nurses in the study 

were in favor of the existence of the general directive. However, differences emerged in how 

it was applied in prehospital and emergency care. The evaluation was considered to be 

important in seeing the differences and effects of pain relief. Conclusion: The nurses in the 

study stated that pain assessment was challenging due to the patients’ subjective experiences 

as well as the lack of accessibility and knowledge of the general pain directive and its 

guidance for pain relief. Based on the results, the nurse’s role may need to be strengthened by 

improving procedures and training. 

Keywords: Pain, pain management, pain assessment, generally painful directive, evaluation of 

pain 
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1. BAKGRUND 

Akut smärta beskrivs som en av de vanligaste anledningarna till att patienter söker såväl 

akutmottagning (Bhakta & Marco, 2014; Craven, Cinar & Madsen, 2013; Hogan, 2015; 

Lewén, Gardulf & Nilsson, 2010; Patrick, Rosenthal, Lezzi & Brand, 2014) som prehospital 

vård, då var tredje ambulanstransport har beräknats innefatta patient med smärta (Jennings, 

Cameron & Bernard, 2011).  En studie beskrev att smärtlindringen under patientens vistelse 

på akutmottagning var bristfällig (Minick et al., 2012) och likväl var majoriteten av patienter i 

ambulanstransport inte tillfredsställt smärtlindrade (Galinski et al., 2010; Parkers & Rodgers, 

2015). Globalt sett uppskattar World Health Organisation (WHO) att 5 billioner människor 

har otillräcklig eller inte erhållit smärtlindring av måttlig och svår smärta. Den otillräckliga 

smärtlindringen gäller såväl akut som kronisk smärta (Declaration of Montréal, 2015). 

Problematiken av otillräcklig smärtlindring kan bero på att vårdpersonalen visar brister 

gällande smärthantering och tillhandahållande av lokala riktlinjer (Declaration of Montréal, 

2015). En alarmerande brist i dokumentationen sågs i Lewéns et al (2010) studie gällande 

smärtbedömning utifrån visuell analog skala (VAS), smärtbehandling och uppföljning (ibid). 

Även bristande kommunikation mellan akutsjuksköterskor ses då resultatet i en studie visade 

en inadekvat överrapportering gällande vitala parametrar och medicinsk behandling (Klim, 

Kelly, Kerr, Wood & McCann, 2013). Studier visade också att det var långa väntetider till 

smärtlindring (Finn et al., 2012; Lewén et al., 2010; Patrick et al., 2014 & Pines, Shofer, 

Isserman, Abbuhl & Mills, 2010). Att möta patienten i smärtupplevelser kan dessutom 

försvåras beroende på vårdarens mottaglighet och dömande av patientens upplevelse av sin 

smärta (Venkat et al., 2013; Walsh, Cone, Meyer & Larking, 2013). 

En effektiv smärtlindring ses vara förenat med högre tillfredsställelse hos patienten (Bhakta et 

al., 2014 & Taylor et al., 2015) och är grunden för god omvårdnad (Australien and New 

Zealand College of Anasthetics, ANZCA, 2013). Viktiga principer för att uppnå en god 

omvårdnad kan vara att administrering av analgetika måste individualiseras. Vidare är 

utbildning och praktisk erfarenhet hos vårdpersonalen väsentligt. Det krävs även utformade 

protokoll och lokala riktlinjer där smärtskattning och utvärdering av smärtan ingår (ibid). 

Om inte ovanstående principer upprätthålls kan det resultera i såväl negativa psykologiska 

som fysiologiska effekter hos patienten (ANZCA, 2013). Obehandlad smärta är därmed viktig 

att dämpa då de ogynnsamma effekterna kan orsaka oro, psykologisk stress, neurohumorala 
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förändringar samt sämre effekt för kroppen att läka sjukdom och skada (Cravens et al., 2013; 

Parker et al., 2015 & Walsh, Cone, Meyer & Larkin, 2013).   

1.1 Sjuksköterskan i akutsjukvård 

1.1.1 Akutsjukvård 

Definitionen av akutsjukvård är ”Med akutsjukvård avses den vård och omvårdnad som ges 

till patienten inom de första 24 timmarna vid akutmottagning och akutvårdsavdelning eller 

motsvarande” (Kompetensbeskrivningen för sjuksköterska med specialisering inom 

akutsjukvård, s.3). 

Prehospital akutsjukvård definieras som ”omedelbara medicinska åtgärder som görs av 

hälso-och sjukvårdspersonal utanför sjukhus” (Kompetensbeskrivning för specialistutbildad 

ambulanssjuksköterska, s.11). 

Akutsjukvården ska värna om såväl patienters som anhörigas värdighet och integritet utan att 

äventyra den medicinska säkerheten. Det är väsentligt att ha ett fungerande teamarbete med 

andra professioner. Väl fungerande kommunikation är avgörande med tanke på patientens 

korta vårdtider och den stora mängd information som rapporteras till olika vårdgivare 

(Kompetensbeskrivningen för sjuksköterska med specialisering inom akutsjukvård).  

En akutmottagning kännetecknas oftast av högt flöde med patienter som har behov av akut 

vård. Patienter som söker akutmottagning beroende på smärta eller annat obehag kan uppleva 

frustation. Det är därför väsentligt att informera patienten om läget och vad som kommer att 

hända, samt att göra patienten delaktig genom att erbjuda smärtlindring om patienten söker 

för smärta (Wikström, 2012).  

1.1.2 Akutsjuksköterskan 

Akutsjuksköterskan måste vara beredd på oväntade och oförutsägbara händelser, samt ge 

avancerad omvårdnad. Rollen innebär att göra egna bedömningar och prioriteringar utifrån en 

triagering i alla åldrar, samt att besluta om snabb handläggning gällande patienter som är svårt 

sjuka. Det innefattar förmågan att identifiera patienter med ett potentiellt livshotande tillstånd, 

att utföra medicinsk bedömningar samt att påbörja farmakologisk behandling 

(Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom akutsjukvård). 

1.1.3 Ambulanssjuksköterskan 

En ambulanssjuksköterska ska bedöma och prioritera i såväl akuta livshot som icke akuta 

vårdsituationer.  Ambulanssjuksköterskan kan vara utsatt att utföra vård i olika situationer 
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såsom riskfyllda vårdmiljöer med hot och våld. Informationen kan också vara bristfällig och 

det är väsentligt att ha handlingsberedskap inför oförutsedda händelser. Yrkesrollen innebär 

även att samverka med andra vårdnivåer som specialistvård på sjukhus, kommunal vård och 

primärvård. Samverkan sker också med olika myndigheter såsom polis och räddningstjänst 

(Kompetensbeskrivning för legitimerad specialistutbildad ambulanssjuksköterska). 

1.1.4 Professionellt förhållningsätt i akutsjukvård 

I Hälso- och Sjukvårdslagen framgår det i 2§ att patienten ska mötas av respekt och värdighet 

och vården ska bygga på patientens integritet och självbestämmande (HSL, SFS 1982:763). 

Patientlagen påtalar att patientens delaktighet ska främjas (SFS 2014:821 5 kap 1§). För att 

leva upp till det i akutsjukvården ska sjuksköterskan arbeta utifrån ett etiskt och 

personcentrerat förhållningsätt, där patienten ses som unik med individuella behov 

(Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom akutsjukvård).   

Sjuksköterskans etiska förhållningssätt innebär att värna om mänskliga rättigheter såsom att 

respektera trosuppfattningar, seder och värderingar hos såväl allmänheten, familjer som 

enskilda individer. Förutom ett etiskt förhållningsätt som verkar till god vårdkultur är det 

väsentligt att arbeta evidensbaserat och att aktivt utveckla forskningsbaserad professionell 

kunskap (ICN, 2012). För att främja ett etiskt och evidensbaserat förhållningsätt  krävs hög 

kompetens med personlig utveckling som är baserat på sjuksköterskans egen medvetenhet, 

värderingar och gränser (Wiklund, 2003). 

I personcentrerat förhållningssätt ska patienter bemötas med respekt och som fria och värdiga 

personer, vilket bygger på ömsesidigt förtroende och samspel mellan patient, närstående och 

vårdare (McCormack, Karlsson, Dewing & Lerdal, 2010). I deras rewiev analyseras begreppet 

personcentrerad vård till en högre dimension i syfte att utveckla ett teoretiskt ramverk. Vad 

som belystes var att utifrån sjuksköterskans förutsättningar och egenskaper såsom kompetens 

och färdigheter finns behovet att utveckla sjuksköterskans professionella kompetens, som 

innefattar att vara hängiven sitt arbete och att ha självkännedom och insikt i egna värderingar. 

Vidare fokus var att en god vårdmiljö kan ses genom engagemang, bra samarbete i 

beslutsfattande, god relation mellan vårdutövare och ett organisatoriskt stöd. I 

omvårdnadsprocessen i den personcentrerade vården är det väsentligt att kunna känna in 

patientens värderingar, vara engagerad och lyhörd för patienten behov, genom att göra 

patienten delaktig i beslut. Ovanstående beskrivna dimensioner gav ett slutligt resultat som 

belyste att det krävs en relation mellan dessa förhållanden för att kunna bedriva en effektfull 

personcentrerad vård (ibid). 



                         

  

4 
 

1.2 Smärta 

Smärta är en livsviktig varningssignal och ett tecken som bör lyssnas till och försöka åtgärdas. 

Ordet smärta är ett vanligt förekommande ord som kan vara svårt att förklara. Enligt 

International Association for the Study of Pain , IASP (1994) definieras smärta enligt följande  

”An unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential tissue 

damage, or described in terms of such damage”.  

Smärta beskrivs som primitiv och förekommer i olika former såsom fysiska, psykologiska, 

sociala och känslomässiga komponenter och bakom dessa ligger olika processer (Dolan & 

Holt, 2008). Olika sorters smärta som förekommer är nociceptiv smärta, neuropatisk smärta, 

psykogen smärta samt idiopatisk smärta.  Den vanligaste smärttypen är nociceptiv smärta som 

uppkommer efter en faktisk skada eller när hot om vävnadsskada finns. Neuropatisk smärta 

uppstår vid retning på nervbanor samt nervrötter, psykogen smärta är en konsekvens av 

psykisk sjukdom och den idiopatiska smärtan är ofta intensiv och diffus utan känd orsak 

(Martini, 2014). 

Smärta kan delas in i akut och kronisk smärta. Akut smärta är ett tillstånd som uppstår vid en 

vävnadsskada och som ofta är kortvarig och lätt att behandla medan en kronisk smärta ofta är 

långvarig och svår att behandla, denna typ ses ofta som oändlig och meningslös och är mycket 

energikrävande (Ericson, 2014).  

Smärta kan jämföras med en stressreaktion som aktiverar både det autonoma och endokrina 

nervsystemet, det autonoma nervsystemet är det som reglerar hjärta, körtlar samt glatt 

muskulatur och därmed kan tillstånd av smärta leda till en ökad hjärtfrekvens och ett högre 

blodtryck (Norrbrink & Lundeberg, 2010). 

Individer reagerar olika på smärta och smärtan är alltid ett subjektivt fenomen (Dolan & Holt, 

2008; Venkat, Fromm, Isaacs & Ibarra, 2013). Individuella upplevelser av smärta och lidande 

kan uttryckas verbalt på olika sätt, beroende på psykosociala och kulturella faktorer såsom 

patienters ålder, kön och etnicitet (Venkat et al., 2013). Förutom nämnda faktorer är språk, 

olika tro, sociala roller, förväntningar och socioekonomisk status är andra orsaker till 

skillnader (Rahim-Williams, Riley, Williams & Fillingim, 2012). 

1.3 Smärtskattning 

VAS är ett globalt objektiv smärtskattningsinstrument för att skatta akut och postoperativ 

smärta. Instrumentet är en numerisk och verbal beskrivande skala och har en god klinisk 

relevans under förutsättning att patienten kan göra en självskattning. Patienten graderar sin 
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smärta längs med en 10 cm lång, vertikal eller horisontell linje där 0 är ingen smärta och 10 är 

värsta tänkbara smärta (Jennings, Cameron & Bernard, 2009). Utifrån uppskattad VAS kan 

instrumentet vara ett stöd för sjuksköterskan att erbjuda smärtlindring utifrån smärtdirektiv 

med generella ordinationer för att mäta behandlingseffektivitet och patientens tillfredställelse 

(Bhakta et al., 2014; Dolan och Holt, 2008). Numeric rating scale (NRS) är en skala där 

patienten verbalt graderar sin smärta utan mätinstrument, genom att välja en siffra mellan 0 

(ingen smärta) och 10 (värsta tänkbara smärta) (Jennings et al., 2009).  

På akutmottagningar har smärtskalors instrument visat sig vara till hjälp för att förbättra och 

öka smärtlindringen. VAS och NRS är de vanligaste instrumenten som används. Nackdelen 

med VAS kan vara att vissa patienter har svårt att förstå dem samt att de är tidskrävande. 

Fördelen är ändå att VAS går att använda till olika språk (Mohan, Ryan, Whelan och Wakai, 

2010). I studier framkom att NRS används mer frekvent för att mäta smärta på 

akutmottagningar då den är enkel och snabb (Mohan et al., 2010 & Göransson, Heilborn, 

Selberg, Scheele & Djärv, 2014). Forskning visade också att VAS och NRS används 

prehospitalt, där NRS är den skala som är mest användbar (Jennings et al., 2009).  

1.4  Guidelines och generella direktiv av smärta 

Sjuksköterskor i akutsjukvård kan utföra åtgärder såsom att ge läkemedel utifrån klinikens 

riktlinjer som benämns som generellt direktiv. Generella direktiv är alltid skriftliga och fattas 

av medicinsk ansvarig läkare i samråd med verksamhetschef (Wikström, 2012).  

Vikten av att erhålla guidelines ses i studier för att uppnå en god och snabb smärthantering på 

akutmottagningar (Dunne et al., 2014; Minick et al., 2012; Patrick et al., 2014). En studie 

visade att genom införande av smärtdirektiv med smärtskattning enligt VAS, uppvisades goda 

resultat med så väl minskade väntetider till både smärtskattning och smärtadministrering 

(Finn et al., 2012).  

2. PROBLEMFORMULERING 

Akutsjukvården förväntas upprätthålla en god och professionell vård gällande 

smärtbehandling då patienter söker för akut smärta. Det är väsentligt att uppmärksamma 

patientens smärtproblematik i det initiala skedet då det annars kan öka såväl psykisk stress 

som minskning av den fysiologiska läkningsprocessen. Genom ett etiskt och personcentrerat 

förhållningssätt där patientens delaktighet står i fokus, skapas grunden för ett gott samspel 

mellan patient och vårdare. Det ger goda förutsättningar till minskad oro, som i sin tur kan 

lindra patientens smärtupplevelse. Akut smärta beskrivs som en av de vanligaste sökorsakerna 
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på såväl akutmottagning som prehospitalt. På akutmottagningar ses brister i smärtbehandling 

med långa väntetider till administration och i vissa fall otillräcklig smärtlindring. Likväl var 

patienter prehospitalt inte tillfredsställt smärtlindrade. Trots specifika riktlinjer när det gäller 

smärthantering i vården beskrivs smärtlindringen som bristfällig. Att beskriva sjuksköterskors 

erfarenhet av generellt direktiv vid smärtbehandling kan möjligen innebära framtida 

förbättringsarbeten gällande smärtlindring på såväl akutmottagningar som prehospitala 

verksamheter och därmed öka patientens tillfredställelse i smärta.  

3. SYFTE 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av generell behandling vid smärta 

prehospitalt samt på akutmottagning. 

4. METOD 

Studien är empirisk med en kvalitativ ansats och genomfördes med deskriptiv design. (Polit & 

Beck, 2013).  

4.1 Urval 

Studien genomfördes på en akutklinik i mellansverige där författarna är yrkesverksamma. Ett 

skriftligt informationsbrev om studiens syfte och tillvägagångsätt skickades till 

verksamhetschefen (bilaga 2). Brevet inkluderade även ett samtyckesformulär för 

godkännande.  

Därefter gjordes ett strategiskt urval av sjuksköterskor med avsikten att få spridning gällande 

erfarenhet, ålder, specialistutbildning/grundutbildning och kön (Polit & Beck, 2013). 

Inklusionskriterierna var att sjuksköterskorna skulle arbeta på den valda akutkliniken. På 

akutmottagningen skulle sjuksköterskorna ha genomgått godkänd Avancerad 

Traumautbildning för sjuksköterskor (ATSS) och prehospital ett godkännande att bära 

läkemedelsväska, vilket är lokala krav för tillhandahållandet av generellt smärtdirektiv. 

Exklusionskriterium var att sjuksköterskorna inte skulle ha en nära relation till författarna som 

privat umgänge. 

Efter att ett skriftligt samtycke erhållits av verksamhetschefen, tillfrågades åtta stycken 

sjuksköterskor såväl muntligt som skriftligt gällande deltagande i studien. I brevet framgick 

studiens syfte samt att deltagandet var frivilligt (bilaga 3). Av de tillfrågade sjuksköterskorna 

arbetade fyra prehospitalt samt fyra från akutmottagningen, varav två kvinnor och två män 
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från respektive enhet. En kvinnlig sjuksköterska från akutmottagningen tackade nej, 

ytterligare en kvinnlig sjuksköterska tillfrågades som tackade ja. 

Av de fyra sjuksköterskorna på akutmottagningen var två stycken specialistutbildade, en med 

inriktning anestesi och den andra mot akutsjukvård. En sjuksköterska hade erfarenhet på ett 

par år och en annan hade lång erfarenhet utan specialistutbildning. Prehospitalt hade två 

sjuksköterskor specialistutbildning varav en med inriktning mot ambulanssjukvård och en 

annan intensivvård. En deltagare hade lång erfarenhet utan specialistutbildning och en med 

några års erfarenhet utan specialistutbildning. Deltagarnas ålder varierade mellan 28-63 

(m=39 år). Erfarenhetsår varierade mellan 2-43 år (m=20 år). 

4.2 Datainsamling 

Datainsamlingen bestod av semistrukturerade intervjuer och utformades utifrån en 

intervjuguide (Kvale & Brinkmann, 2014). Intervjufrågorna skapades utifrån syftet 

sjuksköterskors erfarenhet gällande generell behandling vid smärta. Förutom 

bakgrundsinformation angående kön, ålder, erfarenhet och vidareutbildning skapades frågor 

som fördjupades i tre områden. Områdena berörde smärtskattning, generellt smärtdirektiv 

samt utvärdering. Utifrån respektive område skapades en öppningsfråga, därefter följdfrågor 

som exempelvis varför gör du en smärtskattning? Hur gör du skattningen? samt när gör du 

skattningen? (bilaga 1). Innan genomförandet av intervjuerna utfördes två pilotintervjuer som 

inte inkluderades eller ledde till några förändringar i upplägget.  

Sjuksköterskor i studien valde tid och plats för intervjuerna som genomfördes på 

arbetsplatsen. Intervjuerna utfördes på sjuksköterskors arbetstid och varade mellan 10 till 30 

minuter. Vid intervjuerna gavs muntlig information om studiens syfte och ett skriftligt 

samtyckesformulär skrevs på. Författarna genomförde fyra intervjuer var som spelades in 

digitalt. Efter frågornas slut tillfrågades om något mer ville tillföras intervjun. 

Datainsamlingen pågick under en vecka. 

4.3 Databearbetning och analys 

Intervjuerna lyssnades gemensamt igenom ett flertal gånger. Därefter transkriberade 

författarna ordagrant fyra intervjuer var och lästes noggrant av båda författarna ett flertal 

gånger. Därefter kodades sjuksköterskor som A1 till A8. Resultatet sorterades i fyra steg och 

redovisas i en manifest innehållsanalys enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012). I 

steg ett markerades text så att sammanhanget kvarstod utifrån studiens syfte och 

meningsbärande enheter valdes ut. Därefter i steg två kondenserades de meningsbärande 
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enheterna, då antal ord minskades men innehållet behölls. Efter kondensering av 

meningsenheterna genomfördes som steg tre en sortering efter liknande innehåll in i 

subkategorier som i steg fyra strukturerades in i olika kategorier för att bilda grupper med 

gemensamt innehåll, vilket avspeglar det centrala budskapet (Lundman & Hällgren 

Graneheim 2012). Se Tabell 1 för exempel på analysprocessen från meningsbärande enheter 

till subkategorier. 

Tabell 1. Exempel på bearbetning av intervjumaterialet från meningsbärande enheter till 

subkategorier 

Meningsbärande enheter Kondenserad meningsenhet Subkategori 

Smärtskattning det är 

svårt…jättesvårt…det är en 

subjektiv bedömning som 

patienten gör 

Smärtskattning är jättesvårt, är en 

subjektiv bedömning 

Subjektiv bedömning 

Har de ont så måste man ju 

smärtlindra dom på plats oavsett 

hur långt man har in till sjukhuset 

Smärtlindra på plats oavsett 

avstånd till sjukhus 

Väl fungerande generellt 

smärtdirektiv  

Har man använt sig av VAS är det 

lämpligt att utvärdera med VAS. 

Även fråga hur känns det nu? Är 

det bättre? 

Utvärdera med VAS. Även fråga 

om det är bättre? 

Kombination av objektiv och 

subjektiv bedömning 

Genomgång av de vanligaste 

läkemedlen, biverkningar, 

kontraindikationer, kanske de nya 

skulle känna sig mer bekväm att 

använda sig av det 

Genomgång av läkemedel, 

biverkningar, kontraindikationer. 

Få nya att känna sig bekväma 

Kompetensutveckling och 

utbildningsinsatser 

5. FORSKINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Denna studie baserades på Helsingforsdeklarationen (2013) som beskriver de etiska 

principerna för forskning. En skriftlig förfrågan/informationsbrev skickades till 

verksamhetschefen (bilaga 2) gällande intervjuerna av sjuksköterskor på berörd klinik. Brevet 

innehöll fakta om studiens syfte, metod och tillvägagångssätt. En skriftlig förfrågan skickades 

efter godkännande av verksamhetschefen, ut till sjuksköterskor (bilaga 3) där syftet med 

intervjun presenterades. Information delgavs om anonymitet, att uppgifter kommer att 

skyddas, samt att det när som helst var tillåtet att lämna studien utan att ange orsak. Materialet 

förvarades på ett säkert sätt och förstördes efter bearbetningen. Vid bearbetning av data har 
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analysen skett noggrant genom att lyfta ut meningsenheter som svarar mot syftet att beskriva 

sjuksköterskors erfarenhet av generell behandling vid smärta. Författarnas egna uppfattningar 

har bortsetts ifrån när det gäller hanteringen av datan. Ovanstående ger enligt Polit & Beck 

(2013) en god etisk kvalitét. 

6. RESULTAT 

Genom innehållsanalysen framkom de tre kategorierna; sjuksköterskors erfarenhet av 

smärtskattning, sjuksköterskors erfarenhet av generellt smärtdirektiv och sjuksköterskors 

erfarenhet av utvärdering, genom 10 subkategorier. I resultatpresentationen utgörs 

kategorierna som rubriker varav subkategorierna bildar underrubriker. Resultatet 

exemplifieras av citat ur intervjuerna. Se Tabell 2 för översikt av subkategorier och 

kategorier.  

Tabell 2. Översikt av subkategorier, kategorier 

Subkategori Kategori 

Objektiv bedömning SJUKSKÖTERSKORS ERFARENHET 

AV SMÄRTSKATTNING Subjektiv bedömning 

Begränsningar i användandet av generellt 

smärtdirektiv 

SJUKSKÖTERSKORS ERFARENHET AV 

GENERELLT SMÄRTDIREKTIV 

Väl fungerande generellt smärtdirektiv  

Organisatoriska implementeringar 

Kompetensutveckling och utbildningsinsatser 

Varierad användning av generellt smärtdirektiv 

Objektiv bedömning 

SJUKSKÖTERSKORS ERFARENHET AV 

UTVÄRDERING  
Kombination av objektiv och subjektiv bedömning 

Begränsningar i utvärdering 

 

6.1 Sjuksköterskors erfarenhet av smärtskattning 

Smärtskattning var en väsentlig del i mötet med smärtpatienten och var något som tillämpades 

för att kunna nyttja det generella direktivet eller för att få en läkarordination. Sjuksköterskor 

uttryckte att smärtskattning var något som skulle prioriteras oavsett arbetsbelastning. 

…tycker inte alls att man kan skylla på att man inte har tid att smärtskatta en patient (Ssk A1) 
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När i tid smärtskattningen utfördes varierade. Prehospitalt framkom det att smärtskattningen 

inte var det första som frågades efter utan kunde komma efter intervju av patienten beroende 

på situation. Sjuksköterskor på akuten smärtskattade oftast i triagen eller på medicin/kirurg 

expedition efter det stod klart vad som hade hänt.  

6.1.1 Objektiv bedömning 

Sjuksköterskor ansåg att smärtskattning var att använda sig av VAS- skalan, samtidigt som 

det uttrycktes att det inte var samma sak som VAS. Vid smärtskattning med VAS användes 

ingen linjal utan patienten tillfrågades verbalt om smärta från noll till tio. Då menas att noll 

var ingen smärta och tio var värsta tänkbara 

Nja smärtskattning, tänker VAS-skalan först och främst. Ett instrument som hjälper mig att få 

uppfattning om patientens smärta (Ssk A8) 

Trots användande av VAS ansågs att det kunde vara ett svårbegripligt mätinstrument 

beroende på kulturella orsaker såsom språkförbistringar och skillnader i kroppsliga och 

verbala uttryck. Kognitiv svikt och hörselnedsättningar hos gamla samt svårigheter för barn 

att förstå var andra orsaker som framkom.  

Äldre, om hör dåligt, inte förstår så bra, omöjlig att använda, och på barn också ganska svårt 

(Ssk A4) 

Sjuksköterskor uppgav därför att VAS-skalan inte tillförde något vid bedömning av patientens 

smärta, utan mätinstrumentet användes beroende på ett åläggande från akutkliniken. Förutom 

VAS uttrycktes att vitala parametrar såsom andningsfrekvens, blodtryck, puls användes för att 

göra en smärtskattning. 

Alltså…VAS använder jag egentligen för att jag är tillsagd att använda den, annars vet jag inte 

ärligt om jag skulle använda den… (Ssk A5) 

6.1.2 Subjektiv bedömning 

Sjuksköterskor uppfattade smärtskattning som något svårt och svårdefinierbart. I mötet med 

patienten var smärtskattning en subjektiv bedömning av hur patienten mådde och handlade 

om att få fram patientens egna upplevelser av smärta.  

  Smärtskattning, det är svårt…jättesvårt…det är en subjektiv bedömning som patienten gör 

(Ssk A7) 

När sjuksköterskor skattade patientens smärta framhölls den kliniska blicken som viktigare än 

VAS. Den kliniska blicken beskrevs som sjuksköterskors visuella värdering såsom patientens 
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kroppsspråk, uttryck och beteende Det framkom även att klinisk blick har med erfarenhet att 

göra och är något sjuksköterskor lär sig över tid. 

Tittar väldigt mycket på hur personen ser ut och beter sig, viktigare än en siffra på VAS (Ssk 

A5) 

Sjuksköterskor kombinerade dock VAS och bedömning av vitalparametrar med den kliniska 

blicken för att få förståelse för hur patienten upplevde smärta. 

tittar på dom, pratar, känner om de kallsvettas, andningen, ser puls och blodtryck, om de har 

någon reagent (Ssk A2) 

I bedömningen av patientens smärta framkom att sjuksköterskors egna värderingar som tvivel, 

misstro och maktförhållanden kunde påverka skattningen av patientens smärta. 

Sjuksköterskor upplevde att patienter kunde överdriva och skattade sig högre på smärtskalan 

än vad de såg ut att ha och ville få patienten att tänka lite rimligt. I slutänden var det 

sjuksköterskors bedömning som kunde avgöra om patienten i vissa fall skulle få smärtlindring 

eller inte. 

… för jag menar att det här att folk sitter helt oberörda och VASAR nio, det har jag lite svårt 

att förstå (Ssk A1)  

Väldig makt vi har, tycker inte jag att du ser ut att ha ont så kanske jag inte smärtlindrar dig 

heller (Ssk A5) 

En annan aspekt var att sjuksköterskor ibland upplevde att patienter uppgav en bättre siffra för 

att göra vårdpersonalen nöjd, då en del patienter uppvisade vegetativa tecken på stark smärta 

men var tåliga och klarade sig ändå utan smärtlindring. 

Jag gör ju också en bedömning om patienten säger att den har jätteont…har tio, värsta 

tänkbara smärta och ligger och sms:ar då kanske jag inte riktigt tror på det. Eller om de säger 

fyra och är bleka och kallsvettiga och har hög puls då kanske jag inte heller tror på det (Ssk 

A7) 

6.2 Sjuksköterskors erfarenhet av generellt smärtdirektiv 

Sjuksköterskor på akutkliniken var överlag positiva till det generella smärtdirektivets existens 

och såg det som positivt att kunna smärtlindra patienter.  

6.2.1 Begränsningar i användandet av generellt smärtdirektiv  

Sjuksköterskor på akutmottagningen upplevde att de kunde bli bättre på att använda det 

generella smärtdirektivet i högre utsträckning. Det ansågs dock bra att kunna använda vid 

pressade situationer som t.ex. långa väntetider till läkare.  
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Bra att generella direktivet finns, vi sjuksköterskor skulle kunna bli bättre på att använda och 

utnyttja det mer (Ssk A8)  

 … Ibland kommer man på själv att jag kan faktiskt ge. Om det är lång väntetid på ortopeden i 

väntan på läkarundersökning, kan man då smärtlindra (Ssk A8) 

En förklaring att det generella smärtdirektivet inte nyttjades var att sjuksköterskor hade en 

begränsad kännedom om dess existens, speciellt hos nyanställda då det framkom att erfarna 

sjuksköterskor hade mer kännedom än de nyrekryterade. Orsaker kunde vara att 

smärtdirektivet hade försvunnit efter ombyggnation och därmed inte var synligt på samma sätt 

som tidigare. Akutmottagningen hade även haft stor personalomsättning och information om 

smärtdirektivet kunde missas i inskolningen och därmed falla i glömska.  

Absolut jag vet att det finns men också att lapparna har försvunnit, har inte sett de på länge. Så 

jag tror inte att det är lika vedertaget att folk vet om att vi har generella direktiv (Ssk A1) 

Njaaaa de nya kanske inte känner till det så jättemycket (Ssk A7) 

Något annat som begränsade användandet var kulturen, det som ”sitter i väggarna”. Innan det 

generella smärtdirektivet kom till, krävdes alltid en ordination på smärtlindring av läkarna. 

Det synsättet fanns kvar då en förklaring kunde vara läkartillgången på akutmottagningen, 

speciellt nu med akutläkarnas tillgänglighet.  

… sen vi har akutläkarna, så lätt att ta någon till hjälp på en gång. Då blir inte generella 

direktivet aktuellt (Ssk A8) 

Sjuksköterskor uttryckte även aspekten att bli ifrågasatta av läkaren då patienten smärtlindrats 

utifrån det generella direktivet trots att direktivet var godkänt av respektive klinik. Det 

framhölls ändå att fanns det ett godkänt direktiv så ska det också användas, då det är för 

patientens bästa. 

Ska inte säga att man är rädd för att använda det men ibland kan man hamna lite i..ja inte 

konflikt men ändå bli lite ifrågasatt. Den är ju godkänd av respektive klinik och vi har ju vår 

fulla rätt att använda oss av den för att patienterna inte ska vänta för länge på smärtlindring 

(Ssk A6) 

Vidare uttryckte sjuksköterskor en rädsla att nyttja det generella direktivet gällande 

smärtbehandlingen av patienten. Rädslan bottnade i en okunskap gällande biverkningar och 

konsekvenser som t.ex. andningsdepression eller gallstas vid opiater. En annan orsak var 

rädslan att maskera smärtan som kunde leda till en felbedömning av patientens tillstånd.  

Smärtdirektivet är väl inte dåligt men vi är väl kanske rädda för att använda oss av det, jag vet 

inte många som på eget bevåg..spruta något utan att fråga doktorn (Ssk A1) 
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… bara kan slänga in fråga doktorn, kan jag ge patienten lite morfin, bara få ja eller nej, bara 

för att få det bekräftat. Det skulle jag känna mig mer bekväm med (Ssk A1) 

6.2.2 Väl fungerande generellt smärtdirektiv  

Sjuksköterskor prehospitalt såg det generella smärtdirektivet som en ram och användes utifrån 

situation och erfarenhet. Det uttrycktes som väl fungerande då direktivet var tillräckligt tydligt 

samt kortfattat skrivet. Maxdoser fanns men sjuksköterskor upplevde ändå att de hade fria 

händer att ge mycket smärtlindring. Det kändes inte konstigt att nyttja direktivet då de 

arbetade självständigt och var vana att smärtlindra på plats oavsett avstånd till sjukhus. Det 

kändes därför som en självklarhet då det ingick i arbetsrutinen. 

Har de ont så måste man ju smärtlindra dom på plats oavsett hur långt man har in till sjukhuset 

(Ssk A4) 

…känner till smärtdirektivet….ja det hoppas jag verkligen! (Ssk A4) 

Det framkom inga rädslor med att använda direktivet utan tvärtom så framstod en säkerhet i 

nyttjandet av det. 

…rädslor, tror inte det om man läser ordentligt och kollar upp kontraindikationer, inga 

jättedoser vi får ge (Ssk A4)  

6.2.3 Organisatoriska implementeringar 

För att få ökad tillgänglighet av det generella smärtdirektivet så ville sjuksköterskor på 

akutmottagningen göra det mer synligt på respektive expedition och triagerum, med avsikten 

att bli påmind och kunna hjälpa patienter med smärtlindring. Det önskades även en 

uppdatering av smärtdirektivet med mer preparat som liknar det prehospitala generella 

direktivet. Migränpatienterna nämndes som en speciell kategori som får vänta länge, där det 

idag inte finns något lämpligt läkemedel som framgår i såväl det prehospitala eller 

akutmottagningens generella smärtdirektiv. 

Konstigt att ambulansen har andra direktiv än vad vi har, det är frustrerande och att 

patienterna inte förstår det, att de kan ha fått smärtlindring i ambulansen när de parkerar men 

inte här (Ssk A7) 

När det gäller smärtbehandling så fanns det inte uttryckt i Retts-protokollet som används vid 

triagering av patienten. Önskemålet från sjuksköterskor var att utveckla protokollet som en 

vägledning i smärtbehandlingen av patienten. I akutmottagningens akutjournal fanns tidigare 

en tom ruta för VAS, vilket gjorde det mer överskådligt. VAS kunde därför komma att 

användas i högre utsträckning nu sen akutjournalen blivit uppdaterad. 
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Rettsen…det står ju inget om läkemedlen om att vi ska spruta…är ingen åtgärd jag ska göra 

innan jag träffar doktorn (Ssk A1) 

Prehospitalt ansåg sjuksköterskor att direktivet kunde vara mer frikostigt med delegeringar. 

Det framkom en önskan att komplettera läkemedel såsom Fentanyl intravenöst och även 

Ketanest i små doser till andra patientkategorier än patienter med frakturer.  

6.2.4 Kompetensutveckling och utbildningsinsatser 

På akutmottagningen uttrycktes en osäkerhet i sjuksköterskors roll att använda det generella 

smärtdirektivet, då tidigare beskriven rädsla var beroende på okunskap om de smärtlindrande 

läkemedlen och rädslan att maskera smärtan inför läkarbedömning. Det efterfrågades därför 

mer utbildning och genomgång av olika läkemedel, biverkningar och kontraindikationer samt 

utföra en delegeringsskrivning en gång per år, för att känna trygghet och få en djupare insikt. 

 … ha viss form av utbildning och föreläsningar, tror inte jag har haft någon smärtföreläsning 

de sista tio åren (Ssk A6) 

... att vi ska lyfta upp det här mer och försöka använda oss av det, så måste vi få in mer 

kunskap i ämnet. Gå en internkurs för det här istället för att bara ha gått ATSS, det fyller ingen 

funktion, pluggar inga läkemedel, ger dig ingenting i form av läkemedelshantering (Ssk A1) 

Prehospitalt framkom av sjuksköterskor att det kunde finnas en risk att administrera för 

mycket analgetika och att ny inskolad personal ibland kunde vara snabba att upprepa doser. 

det ingår i våra mediciner att ge det enda som skulle kunna vara problem är att man kanske 

skulle ge för mycket…..då köper man sig ett A-problem (Ssk A5) 

6.2.5 Varierad användning av generellt smärtdirektiv 

På akutmottagningen användes direktivet främst till patienter med verifierade diagnoser som 

kända stensmärtor, ortopedpatienter med ledluxationer, komplicerade frakturer och 

brännskador.  Sjuksköterskor framhöll att smärtlindringen gällande medicinpatienter var 

bristfällig. 

Smärtlindrar främst kanske på kirurg och ortopedpatienterna, när jag tänker efter är det nog 

sämre med medicinpatienter (Ssk A8)  

Sällan jag frågar VAS på en bröstsmärta, varför vet jag inte (Ssk A8)   

Det framkom även att patienter med oklar buksmärta inte får smärtlindras enligt generella 

smärtdirektivet på akutmottagningen, då dessa patienter skulle bedömas av läkare och därefter 

ordination, innan smärtlindring kunde utföras.  
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… började i sjukvården i en annan tid då det var väldigt rigida, läkarna ordinerade skulle inte 

ge bukarna, kan vara en tradition… har läkare inpå oss (Ssk A6) 

Prehospitalt framkom att smärtlindring gavs till alla patienter som hade VAS 3 eller mer. 

Även patienter med oklar buksmärta smärtlindrades vilket är en variation mot 

akutmottagningens generella smärtdirektiv.   

Men snälla nån [skratt] alla som har ont! Alla som har ont… (Ssk A2) 

Undantag för smärtlindring var patienter som hade särskilda direktiv från 

ambulansverksamheten angående restriktivitet av opiater. Andra patienter var gravida men i 

dessa fall kunde en gynekologjour på sjukhuset kontaktas för en ordination. Ett annat 

undantag som utgick från sjuksköterskors bedömning var patienter med huvudvärk där 

smärtlindring gavs om det berodde på ett trauma men inte om det var en medicinsk huvudvärk 

som t.ex. migrän.  

Den enda som jag egentligen inte smärtstillar….är huvudvärk och gravida (Ssk A2) 

6.3 Sjuksköterskors erfarenhet av utvärdering  

Sjuksköterskor i studien ansåg att utvärdering var viktig för att se effekten av smärtlindring. 

Det handlade om att få någon form av bekräftelse att smärtan hade duperats. Det uppgavs 

även som väsentligt att utvärderingen dokumenterades i journalen.  

6.3.1 Objektiv bedömning  

När det gäller utförandet av att utvärdera given smärtbehandling så framkom att VAS 

användes i syfte att få en siffra på skillnader och effekt. Sjuksköterskor uttryckte dock att 

VAS endast användes om smärtan ej var hanterbar. Förutom VAS utvärderades smärtan med 

hjälp av vitalparametrar. 

… använder den mer….VAS, för att se om smärtlindringen har effekt, för att se om det blir 

någon skillnad (ssk A7) 

Dom kan ju ha en jättehög AF, man ger lite Morfin sen lugnar de sig (Ssk A4) 

6.3.2 Kombination av objektiv och subjektiv bedömning 

Sjuksköterskor kombinerade ändå VAS med att fråga patienten hur smärtan upplevdes för att 

bedöma skillnader och hanterbarhet. Det framhölls att det var viktigt att fråga patienten på 

samma sätt under besökets gång, då det annars kunde förvirra patienten. Det uppgavs att 

utvärdering skedde så länge sjuksköterskor hade patienten i sin vård. 
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            Tittar igen på patienten, bollar lite med dom, hur tycker du att det känns? Är det hanterbart? 

Om jag vill använda mig av VAS jämför med förut, hur ont har du nu? Handlar ganska mycket 

om att ha en dialog med patienten, hur den upplever det (Ssk A1) 

6.3.3 Begränsningar i utvärdering 

Om smärtlindring gavs av sjuksköterskor på akutmottagningen enligt generella direktivet så 

kunde det utvärderades noggrannare än om de fått en ordination. Eventuellt diskuterades det 

med läkaren efteråt om det var en bra dos eller om något annat läkemedel skulle ha 

administreras. Det uttrycktes att de generellt kunde bli bättre på att utvärdera i syfte att ha ett 

utgångsläge på patienten, för att sedan se om smärtan förbättrades eller försämrades.  

Om sjuksköterskor på akutmottagningen arbetade och hade omvårdnadsansvaret på en 

expedition så gjordes utvärdering i högre utsträckning än om en punktinsats gjorts på annan 

expedition, då det lätt kunde missas eller glömmas bort, då ansvaret outtalat lades på någon 

annan. Det uppgavs att ibland när det var stressigt kunde det vara svårt att hinna med en 

utvärdering men flera poängterade ändå att den tiden som det tog prioriterades och gjordes 

därmed så snabbt som möjligt, om inte patienten hunnit gått till röntgen, avdelning eller blivit 

utskriven.  

Viktigt att utvärdera och följa upp ordentligt, veta att det funkar så att inte patienten ligger och 

kvider, det känns lite taskigt (Ssk A1) 

Även prehospitalt kunde det ibland vara svårt att hinna med att utvärdera fullständigt 

beroende på om transportsträckan in till sjukhus var kort eller inte och läkemedlet inte hunnit 

fått fullgod effekt. Det poängterades dock att någon slags dokumentation gjordes i 

akutjournalen angående effekten av smärtlindringen, vilket rapporterades vidare till 

sjuksköterskor på akutmottagningen.  

Vi har ju inte patienten så där jättelänge så då kan det ju vara begränsat med effekten av det 

egentligen, men det beror på vara man befinner sig i stan (Ssk A3) 

7. DISKUSSION 

7.1 Metoddiskussion 

Studien syftar till att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av generell behandling vid smärta. 

För att stärka studiens giltighet valdes en kvalitativ metod med en deskriptiv design, då det 

handlar om att kunna studera personers erfarenheter som beskrivs med egna tankar och ord 

(Polit & Beck, 2013).  
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För att skapa underlag som svarade på syftet samt stärka trovärdigheten i studien, valdes ett 

strategiskt urval av sjuksköterskor som arbetade på samma klinik. Därmed kunde deras delade 

erfarenhet fångas av fenomenet i aktuell studie. För att få en varierad och informationsrik 

beskrivning av problemet gjordes en triangulering, eftersom problemet sågs ur flera 

synvinklar då sjuksköterskor valdes ut efter olika kön, åldrar, yrkeserfarenhet, samt om 

sjuksköterskor hade specialistutbildning eller inte. Urvalet har beskrivits detaljerat vilket 

stärker bekräftelsebarheten (Polit & Beck, 2013; Kvale & Brinkman, 2014). Författarna valde 

dock att inte visa bakgrundsvariablar som exakt ålder och erfarenhet i tabellform i syfte att 

värna om den etiska aspekten gällande sjuksköterskors anonymitet.  

En fördel att sjuksköterskorna arbetade på samma klinik som författarna var att det gick 

snabbt att få svar om deltagande samt att utföra intervjuerna. Något som stärker pålitligheten 

är att intervjuerna genomfördes inom loppet av en vecka då risken att det uppstår 

inkonsekvenser minimeras, vilket annars är fallet om datainsamling sker under lång tid 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). För att undvika personlig bias valdes att inte 

tillfråga sjuksköterskor som författarna har en nära relation till som privat umgänge. Ett etiskt 

bias skulle kunna vara att de valda sjuksköterskorna inte ville tacka nej att delta i studien då 

de känner författarna som kollegor (Polit & Beck, 2013).  

Data samlades in genom åtta stycken semistrukturerade intervjuer, där sjuksköterskors 

beskrivna erfarenheter blev föremål för analys och tolkning. Valet av semistrukturerade 

intervjuer gjordes för att få sjuksköterskors erfarenhet genom deras egna berättelser inom 

speciellt valda områden. Intervjuguiden bestod av tre huvudområden där öppningsfrågan från 

respektive område var bred. Efterföljande öppna frågor som varför, vad och hur användes för 

att tala fritt om ämnet och få spontana beskrivningar med rik och varierad information (Polit 

& Beck, 2013).  

Inför intervjuerna utfördes två provinterjuver som inte inkluderades i studien. Att få testa 

upplägget kan ses som en styrka och stärker studiens giltighet, då författarna fick möjlighet att 

komma in i rollen som intervjuare och öva dess teknik att ställa frågor samt se hur lång tid 

intervjuerna tog (Kvale & Brinkmann, 2014). Författarna hade inte någon erfarenhet av 

tidigare intervjuer vilket kan ses som en svaghet, då det kunde leda till svårigheter att ta in 

vad sjuksköterskor uttryckte.  

Intervjuerna skedde på den klinik där sjuksköterskorna är yrkessamma, eftersom avsikten var 

att intervjun skulle äga rum i fenomenets naturliga miljö (Polit & Beck, 2013). Ett etiskt bias 
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kunde vara sjuksköterskors brist på uppriktighet då de vill ställa sig i bättre dager till 

intervjuaren (Polit & Beck, 2013). En fördel som dock sågs var att intervjuerna kändes 

avslappnade då sjuksköterskorna visste vilka intervjuarna var och kände sig trygga i miljön. 

För att undvika maktposition och istället nå interaktion och ett ömsesidigt samtal mellan två 

personer delades intervjuerna upp, varav författarna gjorde fyra intervjuer var (Kvale och 

Brinkmanns, 2014). Detta kan ses som en styrka då de intervjuade sjuksköterskorna inte 

hamnade i underläge gentemot författarna. Tillförlitligheten kan dock ha påverkas då 

författarna miste möjligheten att ta lärdom av varandra samt att det inte går att garantera att 

intervjutekniken var likvärdig mellan författarna (Polit & Beck, 2013).  

Intervjuguiden följdes i den ordning det var tänkt, men andra följdfrågor kunde flikas in 

utifrån vad sjuksköterskorna svarade. Ibland var det därför svårt som intervjuare att avgränsa 

vad som svarade upp mot syftet just där och då, vilket kan ses som en svaghet, men hela tiden 

strävades efter tydlighet och att ställa frågor som var lätta att förstå. Lyhördhet för vad 

sjuksköterskor ville säga var viktigt och läts därför tala färdigt i sin egen takt (Kvale och 

Brinkman, 2014).  

Vid en intervjustudie är ett brukligt antal 15 + /- 10 stycken (Kvale och Brinkmann, 2014). 

Studiens trovärdighet stärks av att antalet uppfattades rimligt och tillräckligt då sjuksköterskor 

efterhand hade liknande svar. Fler intervjuer hade därför förmodligen inte lett till något nytt 

som svarade mot syftet.  

Valet att göra en kvalitativ innehållsanalys var för att analysera beskrivande data och 

identifiera, koda och kategorisera framträdande mönster och eventuellt finna tema. (Polit & 

Beck, 2013; Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Då författarna saknar erfarenhet av att 

göra latenta innehållsanalyser föll valet istället på en manifest analys vilket Lundman och 

Hällgren Graneheim (2012) menar enbart beskriver det synliga utan att innehållet tolkas. 

Något tema framträdde därför inte utan istället gjordes manifesta slutsatser utifrån 

sjuksköterskors erfarenhet. 

 Av analysen kan det framstå att författarna hade gjort en deduktiv analys och sorterat utifrån 

frågeområdena. Författarna prövade även innehållet i texten och sorterat fram och tillbaka i 

syfte att skapa subkategorier och kategorier på ett förutsättningslöst sätt vilket står för ett 

induktivt analysförfarande. Författarna hade därmed ett abduktivt tillvägagångsätt som enligt 

Råholm (2010) är en kombination av de ovan nämnda analyserna. 
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För att stärka analysens trovärdighet skedde därmed en kontinuerlig diskussion mellan 

författarna, för att se att kondenserade meningsenheter, subkategorier och kategorier 

överensstämde och har tagits ut på ett korrekt sätt. Resultatpresentationen stärks av 

exemplifiering av citat vilket visar en giltighet i resultatet (Graneheim & Lundman, 2012). En 

styrka var att författarna själva är sjuksköterskor och väl förtrogna med det studerade 

problemet och ofta bedömer patienter med smärta. En svaghet var dock att analysen och 

resultatets pålitlighet kunde komma att påverkas då författarna hade en förförståelse i studien, 

som handlar om forskarens subjektivitet. Denna medvetenhet stärktes av att författarna intog 

ett neutralt och objektivt förhållningsätt i såväl datainsamlingen som analysfasen, vilket 

styrker studiens bekräftelsebarhet (Polit & Beck, 2013). 

Överförbarhet handlar om hur kvalitativa fynd kan överföras till andra situationer och kontext 

(Polit & Beck, 2013). Resultatet i denna studie är baserat på åtta intervjuer vilket innebär att 

det inte kan överföras till egen enhet eller andra akutkliniker då antalet är begränsat. Eftersom 

avsikten var att söka förståelse som kan vara användbart i andra situationer (Ibid). Författarna 

anser dock att syftet, urvalsstrategin och analysförfarandet finns tydligt beskrivet, vilket enligt 

Graneheim & Lundman (2012) är en förutsättning för att kunna överföra resultatet till andra 

grupper och miljöer. Polit & Beck (2012) menar ändå att det är upp till läsaren att bedöma hur 

överförbara forskningsresultaten är. 

7.2 Resultatdiskussion 

Sjuksköterskor i studien var överens om att smärtskattning är en viktig del i mötet med 

smärtpatienten. Smärtskattning sågs dock som svårt och svårdefinierbart då det är en subjektiv 

bedömning av patientens smärta. Dolat och Holt (2008) menar att syftet med smärthantering 

är att möta personen i den subjektiva upplevelsen av smärta. Genom att förstå och omvandla 

smärtupplevelsen till objektiv data kan en god smärtlindring nås.  

I denna studies resultat framkom att smärtskattningsinstrumentet VAS användes för att 

sjuksköterskor kunde vara ålagda att göra det utifrån generellt smärtdirektiv. Det påvisades att 

sjuksköterskor kunde vara negativa inställda till VAS, då det kan vara ett svårbegripligt 

instrument på grund av kulturella orsaker, kognitiv svikt och hörselnedsättning. Även 

Bergman (2012) styrker det resultatet då akutsjuksköterskor upplevde att patienter inte förstod 

instrumentet men Layman Young, Horton och Davidhizar (2006) menar dock att 

smärtbedömningsinstrument är väsentligt att använda då det ger sjuksköterskan och patienten 

en möjlighet till ett gemensamt språk och därmed främjar en god kommunikation. Carter, 

Sendziuk, Eliott & Braunack-Mayer (2016) poängterar att patientens egen smärtskattning bör 
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användas i den subjektiva upplevelsen, då den är högst individuell. Sjuksköterskor på 

akutmottagningar bör därför vara medvetna och använda sig av smärtskattningsverktyg och då 

individanpassa i en specifik situation (Parker och Rodgers, (2015). 

Sjuksköterskor i denna studie kombinerar ändå VAS med sin kliniska blick och värdering av 

vitala parametrar. För att förstå patientens upplevda smärta anses patientens beteende och 

uttryck därför vara viktigare än VAS. Walsh et al (2013) visade att sjuksköterskors attityder 

prehospitalt var beroende på patientens uppträdande och beteende. Då de var återhållsamma 

med att administrera opioider till patienter, som inte uppvisade några signifikanta avvikande 

fysiska symtom som hög hjärtfrekvens, högt blodtryck, deformitet av extremiteter samt oro 

och svettning. Lord och Wollard (2011) visade att det inte fanns något signifikant samband 

mellan NRS, puls och blodtryck. Vilket kan tala för att vitala parametrar inte kan användas för 

att värdera graden av smärta som patienten skattar då det alltid är en subjektiv upplevelse.  

Det mest anmärkningsvärda i denna studies resultat kan vara att sjuksköterskors egen 

värdering eller bedömning kan avgöra om patienten får smärtlindring eller inte, vilket visas 

genom viss misstro och tvivel av patientens upplevelse av sin smärta. Ovanstående 

maktperspektiv bekräftas av Bergman (2012) då akutsjuksköterskor i en studie uttryckte att 

deras egna värderingar som skeptism, manipulation och misstro ligger till vilken grad av 

smärta patienten upplever, då deras objektiva mätning värderades högre än patientens 

subjektiva upplevelse. McCormack et al (2010) menar att makt kan utövas genom 

begränsningar av val och oskrivna regler som brist på respekt, överträdelser och möjlighet till 

kränkning. ICN (2014) påtalar att sjuksköterskan ska inta ett personligt förhållningsätt till 

etiska koder då det ingår ett delat samhällsansvar att tillgodose varje individs vårdbehov som 

t.ex. sexuell läggning, politiska åsikter och nationalitet. McCormack et al (2010) menar att 

genom att utöva personcentrerad vård kan ovan beskrivna maktperspektiv förhindras genom 

att göra patienten delaktig och ha självkännedom om egna värderingar.  

När det gäller det generella smärtdirektivet var sjuksköterskor i studien positiva till att det 

finns. Prehopitalt ses det som en självklarhet att använda, då de arbetar mer självständigt och 

det ingår i deras arbetsrutin. På akutmottagningen används direktivet däremot i mindre 

utsträckning då förklaringen kan vara brister i organisationen då det är begränsad kännedom 

om dess existens samt kulturen att det alltid finns läkare till hands. Sjuksköterskor ansåg dock 

att det generella direktivet var bra att ta till vid pressade situationer då det kan vara långa 

väntetider. Just problematiken med långa väntetider är ett allmänt känt problem på 

akutmottagningar och tiden till smärtlindring är förenat med patientens tillfredställelse 
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(Taylor et al., 2015). Med syfte att korta ner väntetiden för smärtlindring så infördes ett 

smärtlindringsprotokoll på en akutmottagning i USA. Resultatet visade dock paradoxalt nog 

att väntetiden på smärtlindring ökade från 64 minuter till 80 minuter, då en orsak var hög 

arbetsbelastning (Patrick et al. 2015). Hög arbetsbelastning beroende på höga okontrollerade 

patientflöden, då flera kritiskt sjuka behöver ett snabbt omhändertagande kan göra att 

akutsjuksköterskor känner sig överbelamrade och stressade. Vilket kan vara en förklaring att 

en patient med smärta nedprioriteras (Bergman, 2012). 

I resultatet framkom även rädsla att ge smärtlindring utifrån det generella direktivet hos 

sjuksköterskorna på akutmottagningen. Orsaken kan vara behovet av att stärka rollen genom 

utbildning samt en årlig delegeringsskrivning, som i sin tur kan medverka till en god 

kompetensutveckling. Problematiken att riktlinjer sällan användes visades i Sandh och 

Boströms (2012) studie där trots tillgängliga riktlinjer var det en brist i smärtbedömning och 

behandling. De visade också på ett behov av att utveckla lokala riktlinjer, utbildningsinsatser 

och ökat samarbete med läkare. McCormack et al (2010) påtalar också vikten av 

utbildningsinsatser i kompetensutveckling, detta för att upprätthålla ett gott personcentrerad 

förhållningsätt gentemot patienten. 

Något som beskrevs i studien var att patienter med oklar buksmärta smärtlindras från VAS 3 

enligt det prehospitala smärtdirektivet, men på akutmottagningen krävs en läkarbedömning 

och en ordination innan given smärtlindring kan utföras. Två reviewer varav en från 

Chochrane visar att det är ett förlegat tänk att inte smärtstilla patienter med buksmärta då det 

inte ökar risken att maskera symtomen utan snarare kan underlätta diagnosställandet. 

(Manterola, Moraga & Astudillo, 2011: Falch et al., 2014). 

Studiens resultat visar att utvärdering av smärta är en viktig del i smärtbehandlingen för att se 

effekten av given smärtlindring. Vidare framkom av sjuksköterskor vikten av att dokumentera 

utvärderingen, vilket är en förutsättning för en god smärtbehandling, vilket även styrks av 

Sandh och Boström (2012). Dock visade studiens resultat att dokumentationen var bristfällig. 

I denna studie framkom att VAS användes för utvärdering av given smärtlindring men 

sjuksköterskor poängterade att det är viktigt att även ställa frågan om smärtan är hanterbar, 

vilket bekräftas av Singer, Garra, Chohan, Dalmedo och Thode (2008).  

Resultatet visade att det fanns en brist i kommunikationen mellan vårdpersonalen på 

akutmottagningen, då det förekommer att sjuksköterskor gjorde punktinsatser i smärtlindring, 

utan att vara patientansvarig för denna patient, vilket kan leda till att patienten ”hamnar 
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mellan stolarna”. Ett antagande kan vara att det finns behov gällande implementering av 

förbättrade rutiner i organisationen, vilket kan styrkas av McCormack et al (2010) som menar 

att det är av vikt att vårdpersonalen har en god relation till varandra och ett gott samarbete 

som ska stödjas av organisationen.   

Patientens tillfredställelse ökade med en adekvat smärtlindring. Tillfredställelsen ökade även 

om patienten hade kortare väntetider till smärtlindring samt fick specifik information om sin 

smärta (Taylor, 2015). I sjuksköterskors smärtbehandling där bedömning, behandling och 

utvärdering ingår är det därför av vikt att informera patienten (Sandh & Boström, 2012). 

Informationens betydelse framkommer av White (2007) då information enligt patienten sågs 

som tredje viktigaste parametern gällande deras tillfredställelse av smärtbehandlingen. Sandh 

& Boström (2012) menar att genom informationen blir patienten delaktig, vilket leder till att 

en god kommunikation upprätthålls och patienten kan känna tillit. Zani, Marcon, Tonete & 

Parada (2014) säger att som sjuksköterska är det viktigt att ha ett gott och lättbegripligt språk 

för att undvika språkbarriärer. En god kommunikation med patient och anhörig är därmed 

väsentligt för patientens tillfrisknande då det hjälper patienten till såväl ett fysiskt som 

psykiskt välbefinnande.  

8. KONKLUSION 

Sjuksköterskor i studien uttryckte många variationer gällande deras erfarenhet av 

smärtbehandling. Smärtskattning ses som väsentligt i mötet med patienter med akut smärta 

men kan vara svårt att utföra då smärtskattningsinstrumentet VAS anses svårbegripligt för 

patienten. I smärtskattningen var patientens beteende och uttryck därför viktigare än VAS. 

Något som kan påverka smärtskattningen är sjuksköterskors egna värderingar och attityder 

där tvivel, misstro och maktperspektivet kan ligga till grund om patienten ska få smärtlindring 

eller inte. En annan faktor är bristen på synlighet och tillgänglighet gällande smärtdirektivet 

på akutmottagningen vilket leder till en begränsad kännedom och att det nyttjas bristfälligt.  

Prehospitalt används det generella smärtdirektivet som en självklarhet då det ingår i deras 

arbetsrutin. På akutmottagningen framkommer också en kultur att invänta läkarordination då 

en rädsla finns att bli ifrågasatt samt att det finns en osäkerhet och bristande kunskap gällande 

smärtstillande läkemedel som ingår i det generella smärtdirektivet. Utvärdering ses som något 

viktigt men utifrån arbetssätt på akutmottagningen framkom en brist i kommunikationen 

främst om en sjuksköterska gör en punktinsats med smärtlindring och inte har det 

övergripande patientansvaret. Utifrån ovanstående framträder slutsatsen, ett behov av att 
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sjuksköterskans roll kan behöva stärkas genom implementering av förbättrade rutiner och 

utbildningsinsatser. 

9. KLINISK IMPLIKATION 

Resultatet i studien kan ligga till grund för förbättringsarbete på akutkliniken gällande 

smärtbehandling av patienter. Genom att belysa problemet är förhoppningen att öka 

sjuksköterskors användande av generellt smärtdirektiv för att få en förbättrad smärtlindring 

och därmed öka patientens tillfredsställelse. Genom att stärka sjuksköterskors roll och utgå 

från ett personcentrerat förhållningsätt, kan möjligheter gällande smärtbehandling främjas och 

hinder förebyggas.  

Behovet i form av organisatoriska åtgärder är att synliggöra och göra direktivet mer 

tillgängligt på alla expeditioner och i triagen. En annan åtgärd är att se över arbetssätt, då 

smärtbehandlingen ibland blir bristfällig när smärtlindring kan ske av sjuksköterskor som inte 

är ansvarig på den klinkexpeditionen som patienten tillhör. Vidare behov är en uppdatering av 

det befintliga generella smärtdirektivet som finns på akutmottagningen. Till exempel kan det 

utökas gällande patienter med oklar buksmärta och liknas med det som finns prehospitalt. I 

smärtdirektivet kan förslagsvis även införas att smärtskattning och smärtlindring ska utföras 

inom en viss tid. Andra behov av åtgärder är utbildningsinsatser i form av smärtskattning och 

smärtskattningsinstrumentens betydelse samt genomgång av smärtdirektivets läkemedel, 

biverkningar och kontraindikationer. 

9.1 Implikation för fortsatt forskning 

Att patienter med smärta upplever en bristfällig smärtlindring när de söker akutsjukvård är ett 

komplex problem. Trots tillgång till guidelines och lokala generella direktiv används det 

bristfälligt och frågan är varför det är så? Problemet behöver belysas genom mer forskning då 

det finns evidens för att adekvat smärtlindring är förenat med högre tillfredställelse hos 

patienter med smärta. Forskningen visar att sjuksköterskors attityder och värderingar kan 

påverka om patienten får smärtlindring i akutsjukvården, vilket även har visats sig i denna 

studies resultat. Fortsatta studiers utformning kan med fördel ske med en kvantitativ ansats på 

andra akutmottagningar och prehospitala enheter för att kunna jämföra och se om resultatet är 

generaliserbart.  
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Bilaga 1  

Intervjuguide 

Syftet med denna intervju är att titta på sjuksköterskornas erfarenhet av smärtbehandling av 

patienter utifrån befintligt generellt smärtdirektiv. 

Bakgrundsinformation 

1. Kön? 

2. Hur lång yrkeserfarenhet har du i vården? 

3. Hur länge har du arbetat här på kliniken? 

4. Har du någon vidareutbildning? Om ja, vilken? 

Frågor om smärtskattning 

1. Hur tänker du kring smärtskattning? 

2. Varför gör du en smärtskattning?   

3.  Hur gör du skattningen?  

4. När gör du skattningen?  

5. Om VAS/NRS ej nämns under fråga 1 och 2, Vad tycker du om VAS som 

smärtskattningsmetod? Varför?    

Frågor om befintligt generellt smärtdirektiv 

1. Hur ser du på det generella smärtdirektivet som finns på akuten/ambulansen?  

2. Är detta direktiv något du brukar använda dig av? 

3. Vilka patienter använder du direktivet till? När? 

4.  Vad tycker du om smärtdirektivet? Bra/dåligt? 

5.  Använder du smärtdirektivet för att smärtlindra patienter? 

6. Om ja, Hur tycker du att det fungerar?    

7. Om nej, Hur kommer det sig att du inte använder detta?   

8. Ser du några begränsningar/rädslor med att använda detta PM?  

9. Om ja, Vilka och varför?    

10. Om smärtdirektiv ej är känt, har du någon tanke om varför det är så? 

Frågor om utvärdering efter smärtlindring 

1. Hur tänker du angående utvärdering av smärta efter given smärtlindring oavsett 

användande av generella direktiv eller efter ordination?  

2. Hur gör du utvärderingen? Varför? 

3. Om nej, Hur kommer det sig att du inte gör det? 
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Bilaga 2     

Till verksamhetschef för akutkliniken på Universitetssjukhuset Region Örebro län. 

Vi är två sjuksköterskor som läser specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot 

akutsjukvård vid Örebro Universitet, institutionen för hälsovetenskaper. Vi kommer att under 

vårterminen 2016 skriva en magisteruppsats inom omvårdnadsvetenskap med syftet att få 

kunskap om sjuksköterskors erfarenhet angående generell behandling vid smärta på er klinik. 

Ökad kunskap och förståelse inom området är av stor betydelse för att kunna smärtskatta, 

vårda och ge smärtlindring till patienter. Därmed behöver vi hjälp av personer som själva har 

erfarenhet av denna situation.   

Rekrytering av deltagarna kommer att ske mellan vecka 4- 7 2016. Samtliga deltagare, åtta 

stycken, fyra stycken från ambulansen samt fyra stycken från akutmottagningen kommer att 

tillfrågas skriftlig och få muntlig information. Intervjuerna bygger på en vetenskaplig 

intervjuguide.   

 

Deltagandet är helt frivilligt och svaren på intervjun behandlas anonymt. Formulären är 

märkta med kodnummer och ingen person är identifierbar i sammanställningen. Resultatet av 

studien kommer att sammanställas i en magisteruppsats vid Örebro universitet och redovisas 

på ett sådant sätt att inga enskilda personer kommer att kännas igen. Allt datamaterial kommer 

att förstöras efter att uppsatsen är godkänd.   Den slutliga godkända magisteruppsatsen 

kommer att skickas till er. Vi ber således om ditt godkännande att få genomföra studien på er 

klinik. 

Om det är något Du undrar över är Du välkommen att ta kontakt med någon av oss.  

 

Med vänliga hälsningar 

   

 

 

Malin Hagsten 

Leg sjuksköterska 

Student specialistutbildningen 

inom akutsjukvård 

Institutionen för Hälsovetenskaper 

Örebro universitet 

 

malin.hagsten@regionorebrolan.se 

 

Tfn: 070-4277530  

 

 

Susanne Almér 

Leg sjuksköterska 

Student specialistutbildningen 

inom akutsjukvård 

Institutionen för Hälsovetenskaper 

Örebro universitet 

 

susanne.almer@regionorebrolan.se 

 

Tfn: 073-0525644  

 

 

Inger Wätterbjörk 

Handledare 

Institutionen för Hälsovetenskaper 

Örebro universitet 

 

 

 

inger.watterbjork@oru.se 

 

Tfn: 019-301065 

mailto:malin.hagsten@regionorebrolan.se
mailto:susanne.almer@regionorebrolan.se
mailto:inger.watterbjork@oru.se
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Bilaga 3 

Du tillfrågas härmed om deltagande i en studie angående sjuksköterskors erfarenhet av 

generell behandling vid smärta. 

Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av generell behandling vid 

smärta på er klinik. Ökad kunskap och förståelse inom området är av stor betydelse för att 

kunna smärtskatta, vårda och ge smärtlindring till patienter. För detta behöver vi hjälp av 

personer som själva har erfarenhet av denna situation. Därför vänder vi oss till Dig.  

Din medverkan innebär att du kommer att bli intervjuad vid ett tillfälle på din arbetsplats då 

en författare kommer att intervjua dig. Intervjun kommer att spelas in. Frågorna är öppna 

vilket innebär att ordet är fritt. Frågorna berör smärtskattning, ert generella smärtdirektiv samt 

utvärdering efter smärtlindring. Intervjun beräknas ta 45 minuter. 

Studien är godkänd av verksamhetschefen på akutkliniken. Deltagandet är helt frivilligt och 

allt material kommer att behandlas anonymt. Intervjun kommer vara märkt med kodnummer 

och ingen person är identifierbar i sammanställningen. Du kan själv välja att avsluta din 

medverkan när som helst. Resultatet av studien kommer att sammanställas i en 

magisteruppsats vid Örebro universitet och redovisas på ett sådant sätt att inga enskilda 

personer kommer att kännas igen. 

Härmed erbjuder vi dig möjlighet att få delta i denna studie. 

 

Om det är något Du undrar över är Du välkommen att ta kontakt med någon av oss. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

 

 

Malin Hagsten 

 

Leg sjuksköterska 

Student specialistutbildningen 

inom akutsjukvård 

Institutionen för Hälsovetenskaper 

Örebro universitet 

 

malin.hagsten@regionorebrolan.se 

 

Tfn: 070-4277530  

 

 

Susanne Almér 

 

Leg sjuksköterska 

Student specialistutbildningen 

inom akutsjukvård 

Institutionen för Hälsovetenskaper 

Örebro universitet 

 

susanne.almer@regionorebrolan.se 

 

Tfn: 073-0525644  

 

 

Inger Wätterbjörk 

 

Handledare 

Institutionen för 

Hälsovetenskaper 

Örebro universitet 

 

 

inger.watterbjork@oru.se 

 

Tfn: 019-301065 
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