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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund 

Smärta i någon form är en av de främsta anledningarna till att patienter söker sig till 

akutvården. Det innebär krav på kompetensen hos personalen för att kunna utföra 

personcentrerad omvårdnad i en stressig miljö där vård och akuta insatser till patienter 

måste ombesörjas samtidigt. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva vilka utmaningar sjuksköterskan har för att kunna ge 

adekvat smärtlindring till patienter med akut smärta inom akutvården. 

 

Metod 

En allmän litteraturöversikt tillämpades där 15 vetenskapliga artiklar med både kvalitativ 

och kvantitativ metod hämtades från databaserna CINAHL, PubMed och PsychINFO. 

Samtliga 15 artiklar kvalitetsgranskades och analyserades.  

 

Resultat 

En av de främsta anledningarna till att en individ söker sig till akutvården är på grund av 

smärta. Därför är det viktigt att det finns adekvat kunskap om smärta och smärthantering 

för att kunna upprätthålla sjuksköterskans professionella ansvar. Det som legat till grund 

för detta resultat är vilka utmaningar som finns för att sjuksköterskan ska ha möjlighet att 

ge adekvat smärtlindring inom akutvården. Genom att sjuksköterskan har aktuell kunskap 

både om smärta och smärthantering samt tydliga kliniska riktlinjer har hon bättre 

förutsättningar att tillgodose patienternas behov när det kommer till att lindra lidandet i 

form av smärta.  

 

Slutsats  

Det finns ett stort kunskapsglapp om smärta och smärthantering inom akutvården. Bristen 

på kunskap får följdverkningar i form av begränsningar i kommunikationen mellan 

sjuksköterskor och patienter. Dessutom framträder betydelsen av att sjuksköterskan är 

lyhörd, har uppföljning och dokumenterar smärta. Trots en hektisk miljö som akutvården, 

finns möjligheter att optimera smärthanteringen.  

 

 

Nyckelord: Akutvård, Lidande, Personcentrerad omvårdnad, Smärta och Smärthantering. 
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INLEDNING 

Smärta i någon form är en av de främsta anledningarna till att en individ söker sig till 

akutvården, däremot anses den inte alltid vara effektivt behandlad av vårdpersonalen enligt 

patienterna själva (Carter, Sendziuk, Eliott och Braunack-Mayer, 2016, Radnovich, 

Chapman, Gudin, Panchal, Webster och Pergolizzi, 2015, och Smith et al., 2015). 

Strukturerad handläggning av patienter kan sannolikt bidra till minskad belastning inom 

akutvården och förhindra onödiga fördröjningar. Detta blir allt viktigare, eftersom 

belastningen på våra akutmottagningar ständigt ökar (Bjurman, Hammarsten, och 

Holzmann, 2017). Effektiv behandling av smärtlindring är viktigt för patientvården och där 

finns signifikanta brister enligt The New Zeeland Emergency Medicine Network and The 

Shorter Stays in Emergency Department National Research Project Group, [NZEMN], 

(2016). 

 

BAKGRUND  

Definition av smärta  

Smärta är en individuell och subjektiv upplevelse och kan beskrivas på många olika sätt. 

International Association for the Study of Pain [IASP], (2017) beskriver den som; ”An 

unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential tissue 

damage, or described in terms of such damage”. Enligt International pain summit of the 

international association for the study of pain, [IPS IASP], (2011) är smärthanteringen i 

större delen av världen otillräcklig eftersom det inte finns tillräcklig behandling för akut 

smärta orsakad av trauma och sjukdom. IPS IASP deklarerar även att det finns stor brist på 

kunskap om smärta och smärthantering hos hälso- och sjukvårdspersonal och för rätten att 

alla ska få tillgång till smärtlindring samt att människors smärta ska tas på allvar. IPS 

arbetar även för att IASP ska få igenom att sjukvårdspersonal ska ha adekvat kunskap vid 

bedömning, hantering och behandling av smärta världen över. 

 

Eftersom smärtan varierar mellan individer likväl som varaktigheten, kan upplevelsen inte 

jämföras med andras individers upplevelse av smärta, vilket gör att smärtbehandlingen och 

smärtlindringen måste individanpassas (Radnovich et al., 2015). Smärta i någon form är en 

av de främsta anledningarna till att en individ söker sig till akutvården och enligt 

patienterna själva är den inte alltid effektivt behandlad (Carter et al., 2016 och Smith et al., 

2015). Snabb behandling av smärtlindring är viktigt i omvårdnaden av patienter enligt 

NZEMN (2016).  

 

Smärta kan klassificeras som akut eller långvarig. Den kan även klassificeras utifrån 

etiologi, om den är nociceptiv, neuropatisk, idiopatisk eller psykogen. Med nociceptiv 

menas smärta vid faktisk skada eller hot om skada på annan vävnad än nervvävnad. Denna 

smärta är avhängig aktivering av nociceptorer (Koneti och Jones, 2013). Den neuropatiska 

smärtan beror på skada eller sjukdom i det somatosensoriska nervsystemet. Idiopatisk 

smärta är smärta av okänd bakomliggande orsak i det somatosensoriska nervsystemet, 

medan den psykogena smärtan har en bakomliggande psykisk sjukdom som orsakar 

smärtan (Norrbrink och Lundeberg, 2014a). Den akuta smärtan har sensoriska, 

emotionella, kulturella och psykologiska komponenter som därutöver har varierande 

intensitet och varaktighet (Radnovich et al., 2015).  
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Själva smärtupplevelsen kan konkretiseras utifrån tre komponenter: Den sensoriskt 

deskriptiva komponenten beskriver smärtans intensitet, lokalisering, karaktär och duration. 

Den affektiva komponenten beskriver det obehag som är kopplat till smärtan samt den 

kognitiva komponenten som beskriver tankar och handlingar som smärtan åsamkar 

(Norrbrink och Lundeberg, 2014b).  

 

Definitionen av akut smärta är att den fyller ett syfte och håller i sig upp till tre månader till 

skillnad från långvarig smärta som håller i sig längre än tre månader och inte fyller något 

syfte (Norrbrink och Lundeberg, 2014c). Syftet med akut smärta är att det är en viktig 

varningssignal om att en skada har skett eller är på väg att ske (Koneti och Jones, 2013). 

Den akuta smärtan skyddar genom att reflexer aktiveras som gör att vi mobiliserar det 

drabbade området, exempelvis när vi placerar handen på spisplattan och snabbt drar undan 

den från det varma området. Det är först när handen har dragits bort som smärtsignaler når 

somatosensoriska cortex, det vill säga medvetandet i hjärnan (Norrbrink och Lundeberg, 

2014c).  
 

Smärtskattningsmetoder  

För att kunna få en bättre bild av smärtupplevelsen hos patienten bör en omfattande 

smärtanamnes göras för att få så mycket information som möjligt om när smärtan började, 

var på kroppen smärtan känns, om den är intermittent eller om den är kontinuerlig 

(Radnovich, et al., 2015). I samband med akut och postoperativ smärta bör täta mätningar 

på hur stark smärtan är utföras, följas upp och dokumenteras eftersom fördröjning av 

administrering av analgetika orsakar onödig stress, lidande, sömnsvårigheter, svårigheter 

med koncentration och ökad ångest hos patienterna (Jangland, Kitson, Muntlin Athlin, 

2015). Smärtbedömning och smärthantering är därmed en grundläggande och väsentlig 

uppgift inom vården överlag. Inledningsvis behövs en grundläggande smärtanamnes samt 

bedömning göras med jämna mellanrum, för att kunna utvärdera att pågående 

smärtlindring är effektiv. Användning av smärtskattningsinstrument som är enkelt att 

förstå och lätt att använda rekommenderas för att få en bättre förståelse till patientens 

smärta (Koneti och Jones, 2013). I Radnovich et al. (2015) studie framhålls vikten av 

förbättring i användandet av befintliga instrument. Det är i första hand smärtans intensitet 

som ska skattas vilket gör det lämpligt att använda ett endimensionellt instrument 

Registrering av smärta definieras som den femte vitala parametern i syfte att öka 

medvetenheten kring smärtan (Koneti och Jones, 2013). 

I studien av Duignan och Dunn (2009) identifierades organisatoriska hinder som 

exempelvis innefattar svårigheter att erbjuda analgetika innan diagnos är ställd, brist på tid 

att skatta smärtan tillsammans med patienten samt utföra regelbunden kontroll utöver 

ansvaret att ta hand om andra svårt sjuka patienter. De huvudsakliga hindren för 

smärtbedömning enligt Kizza och Muliira (2015) studie var arbetsbelastning; brist på 

utbildning och förtrogenhet med smärtskattningsinstrument, dålig dokumentation samt 

prioriteringar för smärtbedömning. Ett annat organisatoriskt hinder som ofta identifierades 

som bidragande orsak till dålig smärtlindring var sjuksköterskornas oro över opioidernas 

biverkningar, exempelvis andningsdepression, när patienterna lämnar akutvården. Vilket 

kan ha samband med att sjuksköterskor inom akutvården har bristande kunskap inom 

farmakologi snarare än tidsbegränsningar. Ett av de främsta patientrelaterade hindren för 

sjuksköterskorna angående smärtlindring var när patienterna kom in och redan var 

påverkade av alkohol eller andra droger (Duignan och Dunn, 2009). Ytterligare brister var 

sviktande kunskap i att bedöma och kontrollera smärta på ett adekvat sätt (Carter et al., 

2016; Duignan och Dunn, 2009; Kizza och Muliira, 2015).  
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Att använda ansiktsuttryck och beteenden istället för att lyssna på patienter som kan 

beskriva sin smärta i ord är olämpligt. Detta tillvägagångssätt för smärtbedömning ger 

upphov till inkonsekventa och olämpliga metoder som kan leda till felaktig bedömning och 

därmed onödigt lidande (Kizza och Muliira, 2015). 

I klinisk vardag används en ”Numerical Rating Scale” (NRS) där patienterna får gradera 

sin smärtintensitet med hjälp av en siffra mellan 0 – 10 där noll är lika med “ingen smärta” 

och tio är lika med “värsta tänkbara smärta” (Figur 1). Själva obehagsupplevelsen relaterad 

till smärtan kan också skattas med hjälp av NRS. Andra endimensionella instrument är 

”Verbal Rating Scale” (VRS) där smärtan kan uttryckas i flera skalsteg exempelvis; ingen, 

lindrig, måttlig, stark, och mycket stark smärta samt en ”Visual Analog Scale” (VAS) där 

smärtan eller obehag av smärtan skattas utifrån en 100 millimeter lång linje där endast 

ändpunkterna definieras med ingen smärta eller värsta tänkbara smärta/obehag enligt Figur 

1 (Koneti och Jones, 2013). I situationer där patienten inte kan skatta sin smärta själv, 

exempelvis små barn eller vid kognitiv dysfunktion används andra metoder för att skatta 

smärtan, bland annat en ansiktsskala som är bilder med olika ansiktsuttryck enligt Figur 1 

(Koneti och Jones, 2013). 

 
Figur 1. Smärtskattningsskalor (Koneti och Jones, 2013). 

  
 

Ett multidimensionellt instrument kan användas om tiden tillåter när man vill få en mer 

komplett bild av patientens smärtupplevelse (Radnovich et al., 2015). Dessa 

multidimensionella smärtskattningsinstrument är ofta sammansatta av endimensionella 

skalor för att få en mer samlad bild av smärtintensiteten, smärtans obehag samt patientens 

tankar och upplevelser av smärtan och hur den påverkar det dagliga livet (Norrbrink och 

Lundeberg, 2014c).   

 

Sjuksköterskans professionella ansvar   

Enligt 1§, kap 5 i Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 2017:30) ska sjuksköterskan   

tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet och vården ska  

bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet. 
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Sjuksköterskans ansvarsområde innefattar personcentrerad vård, samverkan i team, 

evidensbaserad vård, förbättringskunskap och kvalitetsutveckling, säker vård och 

informatik samt ledarskap och pedagogiska insatser i omvårdnadsarbetet (SSF, 2016).  

ICN har fastställt en etisk kod för sjuksköterskor som sammanfattar riktlinjer för etiskt 

handlande; sjuksköterskan och yrkesutövningen, sjuksköterskan och professionen, 

sjuksköterskan och medarbetaren samt sjuksköterskan och allmänheten. De fyra 

grundläggande områden sjuksköterskan ansvarar inom är främjandet av hälsa, 

förebyggandet av sjukdom, återställning av hälsa samt att lindra lidande (ICN, 2014). När 

det kommer till akut smärta inom akutvården innebär det smärthantering genom 

smärtskattning, smärtlindring, uppföljning samt dokumentering. Vilket betyder att en 

grundläggande smärtanamnes samt bedömning med jämna mellanrum behöver göras för att 

kunna utvärdera att pågående smärtlindring är effektiv (Koneti och Jones, 2013).  

 

Enligt Sturesson et al. (2015) bör dokumenteringen innehålla en uppföljning av 

smärtskattningens värde enligt det smärtskattningsinstrument som använts för att kunna få 

en uppfattning om smärtlindringens effekt på patienten samt patientens tillfredställelse i 

samband med smärtlindring. Samma experimentella studie kontrollerade frekvensen av 

dokumentering över tid och den visade sig inledningsvis vara framgångsrik. Över tid 

visade det sig dock att sjuksköterskorna kringgick dokumenteringen genom att journalföra 

”pain not possible to assess”. Sjuksköterskan har ett ansvar att se till att vården sker med 

ett etiskt förhållningssätt på ett säkert och värdigt sätt. Likaså är sjuksköterskan ansvarig 

för att arbeta evidensbaserat och dokumentera en säker och korrekt journalföring som 

garanterar patienten sekretess. 

 

En målsättning för Svensk Sjuksköterskeförening är att förena sjuksköterskor i världen och 

stärka sjuksköterskeprofessionen samt påverka mål som är relaterade till hälsa (SSF, 

2016). Det innebär att tillgodose patientens personliga behov och därmed tillvarata 

patientens egna resurser för att återfå eller bevara sin optimala hälsa likaväl som att bedriva 

en god vård i livets slutskede. Sjuksköterskan har ett professionellt ansvar att respektera 

mänskliga rättigheter särskilt i form av autonomi, olikheter, och rättvisa för att bevara 

yrkeskompetensen och professionalismen samt ingripa när människors hälsa hotas (ICN, 

2014). Förutsättningarna för patienten att ta kontroll över sin vård ökar desto mer 

information patienten får om sitt sjukdomstillstånd (Scammell, 2017). Ur ett 

patientperspektiv är akuta vårdbesök ofta kopplade till en känsla av att vara besvärlig och 

orsaka problem för vårdpersonalen. Därför är den personcentrerade omvårdnaden av ännu 

större betydelse för en patient med akut smärta som i dessa situationer kan känna sig 

utlämnad (Carlström, Hansson Olofsson, Olsson, Nyman och Koinberg, 2017).  

 

Personcentrerad omvårdnad vid akut smärta 

Personcentrerad omvårdnad innebär att patienten sätts i fokus och inte sjukdomen i sig. 

Sjuksköterskan bör involvera patienten i största möjliga mån i planeringen av dennes 

rehabilitering. Vid akut smärta är information till patienten samt kommunikation med 

patienten viktiga delar för att patienten ska kunna vara så delaktig som möjligt. 

Kommunikationen måste anpassas för att patienten ska känna sig värd som människa 

(Scammell, 2017). En patient med akut smärta kan ha svårt att uttrycka sig adekvat och 

kräver ofta information, behandling och emotionellt stöd. Genom att tillgodose patientens 

behov på ett personcentrerat sätt ökar därmed patientens förtroende för vårdgivaren 

(Carlström et al., 2017). Samma studie menar att ett personcentrerat perspektiv gentemot 

patienten kan minska komplikationer och öka välbefinnandet hos patienten. 
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Medicinsk teknik och behandling kan inte ersätta mänsklig närhet, beröring och empati. En 

vårdande hållning med målsättningen att lindra lidande och påskynda tillfrisknande samt 

främja välbefinnandet på alla plan är en av de viktigaste uppgifterna som sjuksköterskan 

har. Även om en akutavdelning måste ha den mest avancerade tekniska utrustningen, 

behövs närhet, bekräftelse, beröring, tillit och lugn (Almerud Österberg, 2014).  

 

Sjuksköterskan ska kunna identifiera och bedöma patienternas egna resurser och förmåga 

till egenvård samt stödja patienter och dess anhöriga för att förhindra ohälsa och främja 

hälsa (Willman, 2014).  Det kan vara svårt för patienten att uttrycka sin smärta på ett 

adekvat sätt, det i sin tur ställer höga krav på sjuksköterskans kunskap om smärta och hur 

smärta kan ta sig i uttryck. Patienten kan när smärtan är som mest påtaglig vara helt 

oemottaglig för de förslag som sjuksköterskan presenterar för hen. Sjuksköterskan behöver 

visa förståelse, engagemang och respekt för patienten med smärta även i de situationer där 

det är svårt att hjälpa. Det kan kännas hopplöst och ibland kan det vara till hjälp bara 

genom att finnas där och trösta (Berntzen, Danielsen och Almås, 2011).  

 

Konsekvent smärthantering, snabb och korrekt information, förtroende och alternativa 

behandlingar är några exempel på vad som identifierades som grundläggande 

omvårdnadsbehov hos patienter med smärta oavsett diagnos (Jangland et al., 2015). 

Patienten ska även ges möjlighet att få relevant smärthantering och smärtbehandling av 

adekvat utbildad vårdpersonal. Trots detta visar studien av Carter et al. (2016) att smärta 

underbehandlas inom akutvården världen över. För att minimera smärtan hos patienten är 

det betydelsefullt att som tidigare nämnts få en bra uppfattning om patientens upplevelse 

av smärtan genom att göra en omfattande smärtanamnes (Radnovich, et al., 2015). 

Lidande - en del av den akuta smärtupplevelsen 

Begreppen smärta och lidande är inte synonyma då det kan finnas smärta utan lidande 

precis som det kan finnas lidande där smärta inte förekommer. Lidande är något som kan 

upplevas både positivt och negativt menar omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson. 

Enligt Eriksson finns det tre olika former av lidande inom vården; livslidandet kopplat till 

personens liv beroende på var någonstans i livet hen befinner sig och därmed på vilket sätt 

hen reflekterar över det som sker, exempelvis vid trauman, sjukdom eller naturkatastrofer. 

Sjukdomslidande är det lidande som är kopplat till sjuksköterskans och patientens möte i 

en vårdande situation på grund av en sjukdom, skada eller biverkan av en behandling. 

Vårdlidandet är det lidande som är orsakat av vård eller utebliven vård. Eriksson menar att 

det inte finns något positivt med lidandet i sig i den mening då det upplevs som 

meningslöst av patienten. Lidandet är något individuellt och subjektivt som kan uppfattas 

som meningsfullt, beroende på hur patientenen själv ser på sitt eget lidande. Sjukdom är 

inte alltid förenligt med smärta och smärta är inte alltid förknippat med lidande menar 

Eriksson. Dock kan den fysiska smärtan oftast fokuseras till en enskild del av kroppen som 

fångar hela patientens uppmärksamhet, vilket fråntar möjligheterna att använda hela sin 

potential för att överkomma själva lidandet. Den fysiska smärtan kan vara fruktansvärd och 

driva patienten till en själslig och andlig död vilket gör att den måste lindras på alla 

tänkbara sätt (Eriksson, 1994).  

Sjuksköterskan ställs inför en stor utmaning i mötet med patienten för att försöka förstå 

och hitta orsak till lidandet i form av smärta (Wiklund Gustin, 2014). Syftet med vården 

bör vara att lindra lidande och förbehålla mänsklig värdighet enligt studien av Abelsson 

och Lindwall (2015).  
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Lidande kan som sagt te sig på olika sätt och i denna studie fokuseras på smärta utifrån ett 

akut perspektiv. Sammanfattningsvis är det viktigt att vårdpersonalen inte enbart tar 

hänsyn till sjukdom och objektiva symtom hos patienten, utan även tar hänsyn till det 

unika och det subjektiva lidandet hos patienten. Att på ett personcentrerat sätt, genom att 

sätta sig in i patientens livsvärld och att försöka få patienten att förstå sig själv är något 

som alltmer ofta lyfts fram i ny forskning när det gäller omvårdnad. En stor utmaning är att 

tillämpa den kunskap som redan finns för att främst minska vårdlidandet hos patienten och 

samtidigt förhindra att sjuksköterskan själv blir delaktig i patientens lidande på ett osunt 

sätt (Wiklund Gustin, 2014). 

 

Problemformulering  

Akutvården har en intensiv arbetsbelastning där det är tvunget att fatta beslut och behandla 

livshotande situationer effektivt. Arbetsbelastning, brist på kunskap om smärta, 

ofullständig dokumentering om smärta samt prioriteringar för smärtbedömning anses vara 

hinder för en adekvat och effektiv smärtbehandling enligt Kizza och Muliira (2015). 

Bristande eller utebliven vård, i detta fall smärthantering, kan likställas vid det lidande 

Katie Eriksson benämner som vårdlidande (Eriksson, 1994). Den personcentrerade 

omvårdnaden innefattar bland annat att observera smärta, smärtskatta den enskilde 

patienten, administrera analgetika, utvärdera och även att dokumentera resultat från 

smärtskattning samt smärtlindrande åtgärder alternativt anledning till att smärtlindring inte 

har administrerats (Jangland et al., 2015). Då smärta i någon form är en av de främsta 

anledningarna till att en individ söker sig till akutvården (Carter et al., 2016 och Smith et 

al., 2015) är det betydelsefullt att undersöka vilka utmaningar sjuksköterskorna har när det 

kommer till personcentrerad omvårdnad kring smärta. 

 

SYFTE   

Syftet med studien var att beskriva vilka utmaningar sjuksköterskan har för att kunna ge 

adekvat smärtlindring till patienter inom akutvården. 

 

METOD  

Val av metod 

Metoden som valdes för studien var allmän litteraturöversikt där vetenskaplig litteratur 

ligger till grund. Den valdes för att den skulle ge en övergripande bild av det aktuella 

området och för att göra det möjligt att kunna dra slutsatser kring det aktuella 

kunskapsläget och motivera till vidare forskning inom området (Forsberg och Wengström, 

2015). Metoden gjorde det även möjligt att arbeta systematiskt, objektivt samt med ett 

kritiskt förhållningssätt (Forsberg och Wengström, 2015). Vetenskapliga artiklar med både 

kvalitativ och kvantitativ ansats valdes för att få en beskrivning och förståelse över aktuell 

situation. Tillvägagångssättet för användande av metoden beskrivs då kravet är att studien 

ska vara reproducerbar (Forsberg och Wengström, 2015).   
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Urval 

I denna litteraturöversikt söktes artiklar med global spridning som var relevanta för att 

kunna besvara syftet; att beskriva vilka utmaningar sjuksköterskan har för att kunna ge 

adekvat smärtlindring till patienter inom akutvården. Inklusionskriterierna för 

artikelsökningarna var begränsade till 2011 - 2018, ålder på studiepopulationen, engelska 

som språk och i den mån det gick att välja valdes ”research article” som är en 

forskningsartikel, samt ”peer reviewed”, som är en kritisk granskning av andra forskare 

inom samma område. Syftet med denna kritiska granskning var att bedöma innehållets 

värde samt komma med konstruktiv kritik och förslag på förbättringar (Helgesson, 2015). 

Sökningarna inleddes med artiklar som var tio år gamla, där en artikel valdes ut, för att 

senare ändras till endast fem år. Detta för att få så relevanta och aktuella forskningsresultat 

som möjligt. Ålder på studiepopulationen var mellan 19 – 64 år.  

 

Datainsamling 

Sökbegreppen för insamling av artiklar valdes utifrån frågeställningen inom kontexten 

smärtskattning, smärthantering och akutvård, exempelvis akutmottagning och 

akutmedicinska avdelningar samt akut omvårdnad (Forsberg och Wengström, 2015). 

 

Sökningsförfarandet genomfördes i databaserna Cumulative Index to Nursing and Allied 

Health Culture [CINAHL] som innefattar omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi samt 

Public Medline [PubMed] täcker medicin, omvårdnad och odontologi, veterinärmedicin 

samt hälso- och sjukvårdsadministration (Willman, Stoltz och Bahtsevani, 2011). 

Sökningarna gjordes även i databasen Psycological Information [PsyhINFO] som 

innefattar psykologisk forskning inom medicin, omvårdnad och andra närbelägna områden 

som beteendevetenskap, sociologi och psykiatri (Karlsson, 2017). Resultatet från 

sökningarna finns i Tabell 1. 

 

Sökningarna i PubMed gjordes med ämnesord som söktes fram i svensk Medical Subject 

Headings, [MeSH], en ämnesordlista som täcker medicinsk vokabulär där svenska termer 

kan översättas till engelska (Willman et al., 2011). Den första sökningen i PubMed gjordes 

som en fritextsökning, det vill säga att ”All fields” var ifyllt. De definierade sökbegreppen 

kombinerades med den booleska operatorn AND, Tabell 1. Därutöver gjordes en manuell 

sökning gjordes genom att ”similar articles” användes utifrån en redan aktuell sökning, 

Tabell 1, vilket resulterade i två artiklar. Efter assistans från biblioteket på Sophiahemmet 

Högskola, gjordes en sökning där MeSH-termer användes och även definierades i 

sökmotorn. Sökningarna i CINAHL gjordes därefter med CINAHL headings som ger 

möjlighet att få närliggande begrepp. I PsychINFO gjordes bland annat en fritextsökning 

på begreppet lidande. Begreppet lidande som användes och definieras i samband med 

smärta finns som MeSH-termerna; "Pain" och "Psycological stress". Begreppet "Pain" 

valdes för att det innefattar både smärta och lidande medan ”psycological stress” innebär 

psykiskt lidande. Istället valdes begreppet ”Suffering” för lidande som fritextsökning. 

Begreppet ”Nursing” användes och är en MeSH-terms för sjuksköterskeprofessionen. 

Sökbegreppen kombinerades sedan med den booleska operatorn OR för att därefter vid 

sammanslagningen kombineras med AND (Forsberg och Wengström, 2015), Tabell 1.  

 

Sökningarna i CINAHL gjordes med CINAHL headings för att få förslag på andra 

relevanta sökbegrepp för denna databas. Först kombinerades de definierade sökbegreppen 

med den booleska operatorn OR (Forsberg och Wengström, 2015).  
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Där det var möjligt utvidgades sökbegreppen med EXPLODE för att ta med närliggande 

begrepp. Vid sammanslagningen av sökbegreppen användes även här den booleska 

operatorn AND se Tabell 1 (Forsberg och Wengström, 2015). Första bedömningen i valet 

av artiklar gjordes av dess titel, ifall den var relevant i förhållande till syftet; att beskriva 

vilka utmaningar sjuksköterskan har för att kunna ge adekvat smärtlindring till patienter 

inom akutvården. Därefter lästes abstrakt av alla artiklar vars titel överensstämde. I de fall 

abstraktet var relevant, lästes hela artikeln (Polit och Beck, 2017).  

 

Tabell 1. Presentation av databassökning i PubMed, CINAHL och PsychINFO. 

 
Databas Datum Sökord Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

PubMed, 1 

december 2017 

Attitude of Health Personnel 

AND Pain management AND 

Trauma patients AND 

Emergency care  

5 1 1 1 

PubMed, 26 

januari 2018 

Emergency nursing AND Pain 

management AND Pain 

measurement 

 

"Similar Articles" 

82 8 2 2 

PubMed, 2 

februari 2018 

Pain management OR 

Pain measurement OR Pain 

Perception 

AND 

Emergency nursing OR 

Emergency service hospital OR 

Emergency treatment 

302 18 7 4 

CINAHL, 2 

februari 2018  

Pain management OR Pain 

measurement 

AND 

Emergency service OR 

Emergency nurse practioners OR 

Emergency nursing OR 

Emergency treatment OR 

Emergency patients OR 

Emergency care 

118 10 6 6 

PsychINFO, 23 

november 

2017 

Nursing AND Attitude AND 

Pain relief AND Acute AND 

Pain Assessment AND Pain 

management 

3 1 1 1 

PsychINFO, 28 

februari 2018 

Suffering AND Pain AND 

Emergency department 

5 1 1 1 

TOTALT    18 15 

 

Dataanalys  

De abstrakt som var intressanta lästes för att sedan gemensamt ta ställning om vilka som 

skulle beställas. Initialt valdes 18 artiklar, av dessa artiklar exkluderades tre artiklar då de 

inte motsvarade vårt syfte. De återstående 15 artiklarna som berörde det aktuella ämnet 

bearbetades systematiskt, sammanställdes, jämfördes och tolkades samt värderades för att 

successivt kunna dra slutsatser som ledde fram till ett resultat. Under analysen användes en 

objektiv blick vid materialets genomgång (Polit och Beck, 2017).  
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Samtliga artiklar lästes och därefter lades data in i ett separat excel-dokument uppdelat 

med olika rubriker som var till hjälp att leta efter information som kunde besvara syftet och 

samtidigt ge en strukturerad överblick (Polit och Beck, 2017). Det gav en överblick som 

gjorde det lättare att se att alla delar vi behövde fanns med. Därefter kompletterades 

matrisen enligt Henricson (2017), med information och en tydlig överblick huruvida 

artiklarnas syfte matchar studiens syfte (Bilaga B). Genom denna struktur kunde även 

metod, deltagare och resultat bli överskådligt för att lättare bedöma artiklarnas kvalitet 

(Polit och Beck, 2017). De vetenskapliga artiklarna har inkluderat ett globalt perspektiv.  

Utifrån Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag (Bilaga A) för vetenskaplig 

klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats av 

Berg, Dencker och Skärsäter (1999) samt Willman et al. (2011) kunde artiklarna granskas 

för att lättare definiera kvaliteten på dem. Av de 15 inkluderande artiklarna har 10 

klassificerats med hög kvalitet, medan två artiklar bedömdes med medel kvalitet och tre 

artiklar med låg kvalitet. Många artiklar som hittades fokuserade på en specifik smärta, 

exempelvis cancer eller hjärtsjukdomar och många träffar rörde intensivvården.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Studien baserades på empiriskt material i form av vetenskapliga artiklar som blivit 

vetenskapligt granskade, samt med teoretisk förståelse utifrån det aktuella området. Genom 

att vetenskapliga begrepp, centrala för ämnet även har använts har det fungerat som stöd 

för att säkra den vetenskapliga kvaliteten i arbetet (Priebe och Landström, 2017). 

God forskningssed tillämpades genom att öppenhet kring metod, genomförande och utfall 

visades likaväl som att användandet av vetenskapliga artiklar som är etiskt utförda 

(Helgesson, 2015).  

Artiklarna kontrollerades att de hade ett etiskt godkännande från etiska kommittéer 

alternativt att etiska överväganden hade gjorts i de fall där känslig information hade 

använts. Förekom inte känsliga data kontrollerades att studierna blivit granskade av 

universitetets eller sjukhusets styrelse (Forsberg och Wengström, 2015). När en studie är 

etiskt utförd betyder det att de följer de principer som rör medicinsk forskning och omfattar 

patienterna inklusive forskning på identifierbart mänskligt material och data. Den 

medicinska forskningen är underställd etiska standarder som garanterar respekten och 

skyddar alla patienters hälsa och rättigheter och är fastställd enligt 

Helsingforsdeklarationen (World Medical Association [WMA], 2014). Artiklarna lästes 

flera gånger och respektive fynd var uppe för efterföljande diskussion. Därefter blev 

resultat och resultatdiskussion sammanställd. 

 

RESULTAT 

Resultatet visade att smärta i någon form är en av de främsta anledningarna till att en 

person söker sig till akutvården, dock är inte smärtan alltid adekvat hanterad, behandlad 

eller tillräckligt väl dokumenterad (Cabilan, Eley, Hughes och Sinnott, 2015; Lewén, 

Gardulf och Nilsson, 2009; Pretorius, Searle och Marshall, 2014).  

 

De utmaningar som framkommer är sjuksköterskornas erfarenheter och svårigheter när det 

gäller smärta och smärthantering. Studierna av Berben, Meijs, van Grunsven, Schoonhoven 

och van Achterberg (2011), Moceri och Drevdahl, (2014), Pierik, Ijzerman, Gaakeer, 

Vollenbroek-Hutten och Doggen (2017) samt Vuille, Foerster, Foucault och Hugli (2017) 
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visade på okunskap om smärthantering hos sjuksköterskorna samt att de litade mer på sin 

egen smärtbedömning än på patienternas, vilket kan leda till underbehandling av 

smärtlindring. Detta blev märkbart från Subramanian, Allock, James och Lathlean (2011) 

studie som visade att sjuksköterskorna förlitade sig mer på intensivvårds- och 

anestesisjuksköterskorna samt det akuta smärtteamet och deras specifika kunskaper, än på 

deras egna kunskaper. Sjuksköterskorna identifierade vad som behövs för att bättre lindra 

patienternas smärta. Det inkluderar adekvat kunskap inom smärthantering och farmakologi 

samt möjlighet att smärtlindra innan diagnos är fastställd (Berben et al., 2011; Moceri och 

Drevdahl, 2014; Pierik et al., 2017 och Vuille et al., 2017). Enligt Berben et al. (2011), 

Lewén et al. (2009), Masoudi Alavi, Sadegh Aboutalebi och Sadat (2016), Moceri och 

Drevdahl (2014) samt Subramanian et al. (2011) framkom att det behövs expertkunskaper 

om opioider och andra läkemedel samt förmågan att genomföra en grundlig 

smärtbedömning, vilket inkluderar att ta hänsyn till både objektiv information som bland 

annat patienternas vitalparametrar och deras subjektiva upplevelser av smärtan.  

 

En annan utmaning är de begränsade kunskaper inom smärta som i sin tur leder till 

utmaningar i den professionella kommunikationen och i attityderna gentemot patienterna 

(Berben et al., 2011). Den bristande kommunikationen gjorde att sjuksköterskorna inte 

trodde på de patienter som rapporterade hög smärta på grund av att beteendet inte 

motsvarade det förväntade eller att vitalparametrarna inte indikerade tecken på smärta. Det 

i sin tur ledde till att sjuksköterskorna trodde att patienterna överdrev sin smärta. Även om 

sjuksköterskan var överens med patienten om dennes smärta kunde det leda till att hens 

smärta blev underestimerad och att sjuksköterskorna allt som oftast själv estimerade 

smärtan hos patienterna varpå dessa riskerade att få inadekvat smärtbehandling (Moceri 

och Drevdahls, 2014 och Pieriks et al., 2017). Det visade sig att patienterna sällan var 

delaktiga i smärtbedömningen och därmed inte heller i användandet av 

smärtskattningsinstrument. Patienternas uttalanden om smärta ignorerades på grund av 

okunskap om smärta och smärtbehandling hos sjuksköterskorna (Lewén et al., 2009).  

 

Studien av Berben et al. (2011) visade att sjuksköterskorna inom akutvården inte tog 

patienternas smärtupplevelse på allvar utan istället ifrågasattes sanningshalten i deras 

smärtskattning samt ovillighet att ge narkotikaklassade analgetika. Rutiner frångicks då 

sjuksköterskorna ansågs kunna klassa smärtan bättre (Berben et al., 2011). Attityderna 

gentemot patienterna och deras smärta förändrades dock beroende på vilken smärta 

patienterna beskrev sig ha enligt Jiménez-Herrera och Axelsson (2014). I de fall då 

smärtlindringen tog för lång tid att administrera orsakade den onödigt lidande (Lewén et 

al., 2009; Masoudi Alavi et al., 2016; Moceri och Drevdahl, 2014; Pieriks et al., 2017 och 

Subramanian et al., 2011). Trots svår smärta hos många patienter inom akutvården visade 

Masoudi Alavis et al. (2016) studie att patienterna måste tolerera smärta under lång tid 

innan de får analgetika.  

 

Det finns dock ingen enkel formel som definierar optimal behandling för smärta, men 

däremot sjönk andelen patienter med svår smärta från 17 procent till sju procent i samband 

med att smärtlindring sattes in inom 30 minuter efter ankomst till akutmottagningen 

(Patrick, Rosenthal, Iezzi och Brand, 2014). Pretorius, Searle och Marshall (2014) studie 

visade att sjuksköterskor inom akutvården har väsentliga utmaningar då det gäller 

smärtbedömning och att tillhandahålla adekvat smärtlindring, under hektiska förhållanden. 

Sjuksköterskans roll inom akutvården är viktig för snabb bedömning av smärta då hon 

bland annat ska hantera en effektiv triagering. Dock visar Dale och Bjørnsen (2015) 

samt Sturesson, Ulfvarson, Niemi-Murola, Lindastöm och Castrén (2016) studier att 
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triagering sker utan att patienterna ens blir tillfrågade om sin smärta. De utmaningar som 

uppkom för sjuksköterskorna var tidsbrist som ofta berodde på livshotande skador eller 

sjukdomar samt svårigheter med att få korrekt information om smärtan då patienterna var 

påverkade av alkohol eller andra droger (Dale och Bjørnsen, 2015 och Moceri och 

Drevdahl, 2014).  

 

Ytterligare en viktig uppgift i sjuksköterskans ansvar är dokumentering, och när det 

kommer till dokumentering av smärta visade det sig i Lewén et al. (2009) studie att 

dokumentation främst förekom angående administrering av läkemedel. Studien visade att 

det inte var lika vanligt förekommande med dokumentering om smärtskattning, 

smärtbehandling eller utvärdering av den givna behandlingen, vilket kan ses som en 

säkerhetsrisk och inte i enlighet med svensk lagstiftning (Lewén et al., 2009).  

 

I Muntlin Athlin, Carlsson och Gunningberg (2015) samt Subramanian et al. (2011) studier 

framkom att det behövs tydliga kliniska riktlinjer för en bra smärthantering, samt ett 

strukturerat instrument för smärtbedömning, en snabbguide och ett flödesschema. Då 

patienterna kan vara i ett livshotande tillstånd är det en förklaring till varför 

smärthanteringen kan vara begränsad och att det därav är önskvärt med en snabbguide för 

hur sjuksköterskorna ska gå tillväga när patienterna befinner sig i svår akut smärta samt ett 

flödesschema som visar nästa steg när patientens smärta inte lindras av paracetamol eller 

morfin. Det mest vanligt förekommande instrumentet för smärtskattning enligt Göransson, 

Heilborn, Selberg, von Scheele och Djärv (2014) samt Subramanian et al. (2011) är NRS 

då det visat sig vara ett lättare instrument för patienten använda. 

 

Enligt Berben et al. (2011) samt Dale och Bjørnsen (2015) var attityder och strukturella 

svårigheter utmaningar för adekvat och effektiv smärtlindring. Det kunde vara 

språkförbristningar, kommunikationsproblem, nedsatt kognitiv förmåga eller oförmåga att 

uttrycka smärta. Det fanns en oro både hos patienter och hos sjuksköterskor i användandet 

av opioider med rädsla för att det skulle kunna leda till ett beroende. Dessutom fanns en 

oro hos sjuksköterskorna i de fall de misstänker att patienterna missbrukar alkohol eller 

andra droger (Dale och Bjørnsen, 2015 och Moceri och Drevdahl, 2014). Felbedömningar 

så som överbehandling kan också leda till lidande på grund av onödiga biverkningar 

(Göransson et al., 2014 och Pierik et al., 2017). Många av de patienter som blev 

underestimerade enligt Pierik et al. (2017) var främst kvinnor, lägre utbildade, de som är 

oroliga, de med lägre socioekonomisk status samt de som självmedicinerat för smärtan.  

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att se vilka utmaningar sjuksköterskan har för att kunna ge adekvat 

smärtlindring till patienter med akut smärta inom akutvården.  

En av sjuksköterskans främsta uppgifter inom akutvården, utöver livsuppehållande 

åtgärder är att lindra lidandet för patienterna samt inge trygghet i krisartade situationer 

(Berben et al., 2011 och Cabilan et al., 2015). Under denna litteraturöversikt har det 

framkommit att smärta är en av de främsta anledningarna till att en patient söker sig till 

akutvården.  
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Smärtlindring är dessutom en väsentlig del av den personcentrerade omvårdnaden enligt  

Cabilan et al. (2015), Carter et al. (2016) Lewén (2010), NZEMN (2016), Pretorius (2015), 

Radnovich et al. (2015) och Smith et al. (2015). Vi har i likhet med Berben et al. (2011), 

Lewén et al. (2009), Masoudi Alavi et al. (2016) Moceri och Drevdahl (2014), NZEMN 

(2016) samt Subramanian et al. (2011) blivit uppmärksammade om det kunskapsglapp som 

råder kring smärta bland vårdpersonal. Utmaningar som blivit tydliga genom det vi 

undersökt och som även leder till brist i kommunikation och attityder. Ska 

sjuksköterskorna kunna upprätthålla det professionella ansvar de har inom akutvården, är 

det av väsentlig vikt att de erhåller mer kunskap kring smärta och smärthantering. Almerud 

Österberg (2014) menar att närhet, bekräftelse, beröring, tillit och lugn är viktiga 

parametrar i den personcentrerade vården. Detta kan bli en utmaning för sjuksköterskan att 

uppfylla på grund av den arbetsbelastning och tidsbrist som Kizza och Muliira (2015) fann 

var huvudsakliga hinder för smärtbedömning i sin studie.  

 

Vi valde att förhålla oss till Katie Erikssons teori om vårdlidandet där trygghet är en 

central del. Analgetika är inte alltid svaret på patientens smärta utan det kan istället handla 

om att skapa god omvårdnad genom att ta sig tid att lyssna på vad och hur patienten 

uttrycker sig (Eriksson, 1994) och därmed individanpassa smärtlindringen (Radnovich et 

al., 2015) och lindra lidandet enligt Abelsson och Lindwall (2015). I studien av Jiménez-

Herrera och Axelsson (2014) lyfte sjuksköterskorna inom akutvården fenomenet lidande. 

De upplevde att patientens smärta bara var ett föremål, en arm eller ett ben som ska 

behandlas och kontrolleras och därmed glöms patientens övriga vårdbehov bort. Det blir 

enbart fokus på att kontrollera smärtan. Smärtlindringen visade sig sämre inom 

akutmottagningar än inom ambulansvården. Denna studie talar emot Erikssons teori om att 

ha en helhetssyn av patienten som består av tre delar; människan, själen och anden. De tre 

dimensionerna anses vara tre separata enheter, men samverkar ändå med varandra 

(Eriksson, 1994). Detta utesluter inte att patienter som söker sig till akutvården kan vara i 

behov av smärtlindring, särskilt då akut smärta är en viktig varningssignal på att skada har 

skett eller är på väg att ske (Koneti och Jones, 2013).  

 

Vad som också blivit en utmaning att hantera enligt resultatet, är att bristen på tid och 

snabba beslutsfattanden är begränsade faktorer när det kommer till sjuksköterskans 

bedömning av smärtlindring (Berben et al., 2011; Lewén et al., 2010; Moceri och 

Drevdahl, 2014; Pierik et al., 2017; Sturesson et al., 2016; Subramanian et al., 2011 samt 

Vuille et al., 2017). Vi tror dock i likhet med studien Subramanian et al. (2011) att givet 

dessa begränsningar skulle patienterna få den rätta smärtlindringen om sjuksköterskornas 

kunskap om smärtlindring och gällande riktlinjer underhölls. Enligt Dale och Bjørnsen 

(2015) och Sturesson et al. (2016) framkom det att patienterna inte blev tillfrågade om sin 

smärta före triagering. I likhet med Koneti och Jones (2013) anser vi att en ökad 

medvetenhet kring den femte vitalparametern smärta, skulle kunna effektivisera 

triageringen. Detta får även stöd av Radnovich et al. (2015) studie om att en omfattande 

smärtanamnes bör göras för att få en uppfattning om smärtan och för att det bör göras täta 

mätningar i samband med akut och postoperativ smärta enligt Jangland et al. (2015). 

 

Vi drar slutsatsen att tillämpningen av kunskaper kring smärtskattning och tillhörande 

instrument som är lätta att förstå (Koneti och Jones, 2013 och Kizza och Muliira, 2015) 

även skulle förändra sjuksköterskornas attityder gentemot de patienter som uppsöker 

akutvården till följd av smärta vilket framkommer av Berben et al. (2011), Lewén et al. 

(2010), Moceri och Drevdahl, (2014), Pierik et al. (2017), Sturesson et al. (2016), 

Subramanian et al. (2011) samt Vuille et al. (2017) studie. Skulle sjuksköterskorna kunna 
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förhålla sig mer objektiva i sina bedömningar med hjälp av de befintliga instrumenten för 

smärtskattning, tror vi att det skulle avlasta dem och att patienterna skulle få mer korrekta 

behandlingar mot smärtan. Värt att betona är att vid användandet av 

smärtskattningsinstrument är det viktigt att vara konsekvent då instrumenten inte är 

jämförbara med varandra (Masoudi Alavi et al., 2016). Kunskapsbrist bidrar även till att 

instrumenten används och tolkas på olika sätt hos vårdpersonal menar Carter et al., (2016), 

Duignan och Dunn (2009), Kizza och Muliira (2015) samt Vuille et al. (2017). Därav i 

likhet med Lewén et al. (2010), Moceri och Drevdahl (2014) samt Pierik et al. (2017) anser 

vi att det finns behov av att sätta in resurser för att fylla de kunskapsluckor som 

sjuksköterskorna själva upplever att de har kring smärta och smärthantering.  

 

Vi har även dragit slutsatsen av förbättringsmöjligheter när det kommer till dokumentering, 

som bör innehålla en uppföljning av patientens smärta före och efter smärtlindring i paritet 

med Berben et al. (2011), Duignan och Dunn (2009), Lewén et al. (2010), Kizza och 

Muliira (2015) och Sturesson et al. (2015) studie. Dock anser vi det anmärkningsvärt att vi 

inte funnit några artiklar med svar på orsaker till varför sjuksköterskorna frångår dessa 

väsentliga delar av omvårdnaden. 

 

Med fokus på omvårdnadsvetenskapliga begreppet lidande, som i denna studie begränsas 

till det lidande som sker på grund av smärta, undersöks vilka utmaningar, det vill säga 

vilka begränsningar och möjligheter, sjuksköterskan har för att kunna ge adekvat 

smärtlindring för patienter med akut smärta inom akutvården. Vi anser att om 

sjuksköterskan har aktuell kunskap, lämpliga instrument samt tydliga kliniska riktlinjer har 

hon bättre förutsättningar att tillgodose patienternas behov när det kommer till att lindra 

lidandet i form av smärta. Eftersom det hela tiden görs framsteg om kunskapen kring 

smärta, smärtskattning och smärtbehandling är det väsentligt att kontinuerlig utbildning 

sker inom detta område för att kunna fatta välgrundade beslut om smärtlindring. 

 

Vi valde att förhålla oss till teoretikern Katie Eriksson när vi tog oss ann artiklarna. Allt 

eftersom har vi upplevt teorin vag i detta sammanhang, eftersom forskning och diskussion 

kring definitionen av vad god vård är, har förändrats i samband med att kvalitetssäkringen 

inom vården ökat. Dock tycker vi den är relevant utifrån smärthanteringens vara eller icke 

vara, då bristande, tillika för mycket smärtlindring är ett vårdlidande precis som utebliven 

smärtlindring. 

 

 

Metoddiskussion 

Vi valde att använda oss av en allmän litteraturöversikt, denna design kan ge en 

beskrivande bild och ge en övergripande kunskap om det aktuella området (Forsberg och 

Wengström, 2015). Därmed kan vi få en översikt över vilka behov och brister som 

förekommer kring behandling av patienter med smärta inom akutvården. En av artiklarna i 

resultatet är en tvärsnittsstudie vilket kan påverka validiteten på studien eftersom det inte 

går att bedöma orsakssambanden i en sådan typ av studie (Henricson, 2017). De artiklar vi 

använde oss av var från 2013 till och med 2018. De första sökningarna var mer än fem år 

och saknade sökkriterier avseende ålder på studiepopulationen. Efter att vi senare fått hjälp 

av en bibliotekarie på Sophiahemmet Högskola med att söka efter relevanta artiklar, 

begränsade vi vår sökning avseende publiceringsår på artiklarna och på studiepopulationen 

för att få så relevant underlag som möjligt. Några artiklar vi tyckte var intressanta och 
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relevanta när abstraktet lästes var inte alls aktuella för vårt syfte när vi väl hade köpt dem, 

varpå dessa exkluderades. 

 

Ett kritiskt förhållningssätt har använts till urvalet av artiklarna för att på bästa sätt besvara 

vårt syfte. Detta genom att vi ställt dem mot vårt syfte och läst dem flera gånger. Artiklarna 

är både kvalitativa och kvantitativa vilket inte varit ett krav från oss men det har gett oss en 

bredare syn på området. Genom de kvalitativa studierna har deltagarna haft möjlighet att 

ge subjektiva beskrivningar till de situationer som undersökts (Henricson och Billhult, 

2017). Vi upplevde svårigheter med, och feltolkningar kan ha gjorts, angående 

användandet av bedömningsunderlaget, bland annat på grund av att kriterierna för medel 

kvalitet inte definierats i Bilaga A. Därför är det med viss osäkerhet vi har klassificerat 

våra artiklar.  

Språket som artiklarna valdes att läsas på var engelska för att få ett så brett underlag som 

möjligt, vilket gjorde att vi har artiklar med geografisk spridning i världen. Engelska är inte 

vårt modersmål varpå det finns en risk att det har blivit missförstånd i översättningen.  

 

Vid valet av artiklar har vi kontrollerat att dessa har fått tillstånd från en etisk kommitté 

alternativt att noggranna etiska överväganden har gjorts, vilket bör göras enligt Forsberg 

och Wengström (2015) vid de behov känsliga data har använts. I de fall där känslig 

information inte har använts har kravet varit att studierna blivit granskade av universitetets 

eller sjukhusets styrelse. Artiklarna har lästs flera gånger med efterföljande diskussion om 

vad som framkommit för att därefter sammanställas till resultatet. Arbetet har granskats av 

handledningsgrupp, handledare och andra personer under arbetets gång. Detta för att öka 

trovärdigheten och den vetenskapliga kvaliteten samt det formativa i studien (Mårtensson 

och Fridlund, 2017).   

 

Slutsats 

I denna litteratstudie har det framkommit att det finns ett stort kunskapsglapp om smärta 

och smärthantering för sjuksköterskor inom akutvården. Bristen på kunskap får 

följdverkningar i form av begränsningar i kommunikationen och attityderna som 

sjuksköterskor har gentemot patienter som inkommer med smärta.  

 

Oavsett hur lång klinisk erfarenhet sjuksköterskorna har av smärtbedömning används inte 

alltid lämpliga smärtskattningsinstrument. Det framkommer även hur viktigt det är att 

sjuksköterskan är lyhörd och lyssnar på patienten då smärta kan uttrycka sig på olika sätt. 

För att få compliance (följsamhet) behövs trygghet för patienten och förståelse hos 

sjuksköterskan för patientens smärta. Om sjuksköterskan ska förstå och kunna bringa 

trygghet är det viktigt att det finns tid och möjlighet till en dialog mellan sjuksköterska och 

patient. Att tidsbrist och hektisk miljö är utmaningar och påverkar sjuksköterskans arbete 

inom akutvården var genomgående i artiklarna, och var dessutom en vanlig orsak till att 

smärtlindring inte fungerade optimalt.  

 

Klinisk tillämpbarhet 

Som blivande sjuksköterskor kommer vi att ha nytta av resultatet som presenteras i denna 

studie för att själva ha förståelse för vilka utmaningar som finns i form av möjligheter och  

brister inom akutvården, för att kunna påverka och bidra till en säker vård. Denna studie 

kan användas som underlag för att öka insikten om att kunskapsnivån behöver höjas när 

det kommer till området smärta och hur smärta tar sig i uttryck på olika sätt hos 

patienterna. Vikten av att även implementera lämpliga smärtskattningsinstrument och 



   

 

15 

 

kunskap kring dessa instrument kan bidra till bättre patientsäkerhet samt till att ge en god 

och säker vård. 

 

Fortsatta studier och förslag till vidare forskning 

Det skulle vara intressant att göra en kvalitativ studie och undersöka detta område på ett 

djupare plan. Dock står vi fast vid att valet av litteraturöversikt var det rätta att göra 

inledningsvis för att få en grundläggande och objektiv kunskap inom detta område. 

Ytterligare funderingar som kommit upp under arbetets gång och som kan vara upplägg för 

vidare studier är, om det kan behövas ett bättre journalföringsverktyg eller komplettering 

till befintligt system. Detta för att smidigare och enklare föra dokumentation och lättare få 

en överblick över hur smärtan lindras eller inte lindras av analgetika. Likaså finns upplägg 

till vidare studier för att ta reda på om en specialistutbildning för sjuksköterskorna inom 

akutvården skulle vara adekvat eftersom majoriteten av patienterna på en akutmottagning 

inkommer på grund av akut smärta. 
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BILAGA A 

 

Bilaga A. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och 

kvalitativ metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 
KOD OCH KLASSIFICERING VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = Medel III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled 

trial (RCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan en 

kontrollgrupp och en eller flera 
experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd multicenterstudie 

med adekvat beskrivning av protokoll, material och 
metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. 
Adekvata statistiska metoder. 

* Randomiserad studie med få patienter/deltagare och/eller för många delstudier, vilket ger 

otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller 
stort bortfall. 

Klinisk kontrollerad 

studie/Clinical controlled trial ( 

CCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan kontrollgrupp och 

en eller flera experimentgrupper. Är 

inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 
beskrivning av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

* Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i genomförande 
och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är 

prospektiv men utan relevant och 
samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagare och adekvata statistiska metoder. 

* Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i genomförande 

och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en 

analys av historiskt material som 

relateras till något som redan har 
inträffat, exempelvis 

journalhandlingar. 

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Väl planerad och välgenomförd studie 

med adekvat beskrivning av protokoll, material och 
metoder. 

* Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i genomförande 

och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 
undersökning där avsikten är att 

studera fenomen eller tolka mening, 

upplevelser och erfarenheter utifrån 
de utforskades perspektiv. 

Avvsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och 
begreppsmässiga strukturer (teorier 

och modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat 
urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 
reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

* Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för otillräckligt beskriven. 
Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig resultatredovisning. 

 

 

 



   

 

II 

 

BILAGA B 

Matris över inkluderade artiklar. 

 
Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Berben, S. A. A., 

Meijs, T. H. J. M., 

van Grunsven, P. 

M., Schoonhoven, 

L., och van 

Achterberg, T.  

 

(2011)  

 

Nederländerna 

 

 

 

Facilitators and 

barriers in pain 

management for 

trauma patients in 

the chain of 

emergency care. 

Syftet med studien är 

att ge insikt hos de i 

akutvårdskedjan i 

Nederländerna som 

ska hjälpa 

traumapatienterna 

med de barriärer som 

finns anågende 

smärtlindring. 

Design:  

Kvalitativ intervjustudie 

 

Urval:  

Två ambulansenheter samt tre 

akutavdelningar 

 

Datainsamling:  

Oberoende moderatorer med medicinsk 

bakgrund för intervjuerna och 

fokusgrupperna. Alla intervjuer och 

gruppmöten ljudinspelades. Inför varje 

möte förberedde, organiserade och 

briefade forskarna med moderatorerna. 

 

Analys:  

Ett induktivt tillvägagångssätt 

användes för att identifiera teman och 

analyserade synergier inbördes. 

Återkommande teman grupperades och 

sammankopplades med övergripande 

begrepp. 

 

Fem 

fokusgrupper 

med 23 personer 

 

Individuella 

intervjuer med 

10 personer 

 

Studien visade på att en 

förändring av attityder  

tillsammans med 

kontinuerlig uppföljning och 

återkoppling behövas införas 

i större utsträckning.  
Kunskap, professionell 

kommunikation och 

patientinsatser identifierades 

hos vårdpersonalen. 

 

 

K I 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet. 

 

  



   

 

III 

 

Matris över inkluderade artiklar. 
 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Cabilan, C. J., Eley, 

R., Hughes, J. A., 

och Sinnott, M.  

 

(2015).  

 

Australien 

 

 

 

Medication 

knowledge and 

willingness to 

nurse-initiate 

medications in an 

Emergency 

Depertment. 

Att bedöma kunskapen 

kring 

läkemedelsadministrering 

hos sjuksköterskorna på 

en akutavdelningen vilka 

faktorer som påverkar 

medicinering. 

Design:   

Mixad metod 
 

Urval: 

Sjuksköterskor i olika 

åldersgrupper, varierande 

kvalifikationer, 

erfarenhetsår och när 

senaste kunskapsutbildning 

gick av stapeln. 

 

Datainsamling:  

Enkäter och intervjuer 

genomfördes och samlades 

in mellan september 2014-  

januari 2015. 

 

Analys:  

Deskriptiv statistik. 

106 

(26) 

Fyra huvudteman identifierades från de 

24 intervjuerna:  

personcentrerad vård 

försiktighet och säkerhet 

fortsatt stöd och utbildning 

förbättring av övning över tiden. 

 Alla sjuksköterskor anser att studien är 

positiv och extremt fördelaktig för 

patienterna. Studien gjorde att beteendet 

kring smärthanteringen förbättrades. 

Sjuksköterskorna sökte gärna ytterligare 

information från kollegor och tillgängliga 

evidensbaserade resurser. 

 

 

P I 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet. 

  



   

 

IV 

 

Matris över inkluderade artiklar. 
 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Dale, J., och 

Bjørnsen, L. P. 

 

(2015) 
 

Norge 

Assessment 

of pain in a 

Norwegian 

ED. 

Att utvärdera om den 

inledande 

bedömningen och 

behandlingen av 

smärta på akuten är i 

överensstämmelse 

med riktlinjerna på 

ett norskt 

universitetssjukhus. 

Design:   

Prospektiv studie. 

 

Urval: 

Patienter > 16 år med inkommande 

smärta till akuten. 

 

Datainsamling:  

Insamling från medicinska journaler 

 

Analys:  

Patienten observerades hela tiden 

under sin vistelse och vårdpersonalen 

kände till pågående studie men inte 

vad den gick ut på. 

Data samlades in om initial 

behandling och smärtbedömning 

samlades in före patienten lämnade 

ED.  

 

588 

(176) 

I gruppen som inte frågades om smärta 

hade 10,5% av patienterna ett systoliskt 

blodtryck under 100 mmHg, medan 

gruppen som tillfrågades om smärta, 

2,6%  hade ett lägre blodtryck.  

Samtidigt fick inte patienter med 

syrgasmättnad under 95% frågan om sin 

smärta.  

Vanliga klagomål i båda grupperna var 

buksmärtor, bröstsmärta, 

andningssvårigheter och neurologiska 

och infektiösa tillstånd. Av de patienter 

som frågades om smärta (n = 586) 

uppgav 58% att de hade smärta och 

66,5% indikerade att de hade svårare än 

mild (NRS> 3). Det fanns ingen 

signifikant åldersskillnad mellan 

patienterna som tillfrågades om smärta 

och de som inte tillfrågades. Det fanns 

emellertid signifikant fler kvinnor än män 

som inte var frågade om smärta (80,5 

respektive 73,8%. 

P I 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet. 

 

  



   

 

V 

 

Matris över inkluderade artiklar. 
 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Göransson, K. E., 

Heilborn, U., Selberg, 

J., von Scheele, S., 

och Djärv, T. 

 

(2014) 

 

Sverige 

Pain rating in the ED-

a camparsion 

between 2 scales in a 

Swedish hospital. 

Syftet med studien är 

att att jämföra 

korrelationer mellan 

värdena på tes VAS 

och NRS hos 

patienter som besöker 

ED samt att bedöma 

patientens 

skalaförmåga. 

Design:  

En sjukhusbaserad tvärsnittsstudie. 

 

Urval: 

Patienterna delades upp efter ålder, 

kön, bröstsmärta, magsmärta eller 

ortopedisk anledning samt om de tagit 

analgetika inom en timme före 

deltagande, behandlad av en läkare 

innan deltagande samt smärtskattad 

enligt VAS före deltagande. 

 

Datainsamling:  

Kvalificerade patienter kontaktades 

av assistenterna och uppmanades att 

delta i studien. Patienterna gav 

skriftligt informerat samtycke. 

Forskarna randomiserade sedan 

patienterna för att bedöma deras 

smärta med antingen VAS eller NRS 

först. Efter slutförandet av 

smärtvärdet fyllde patienterna i det 

studiespecifika frågeformuläret. 

 

Analys:  
Deskriptiv statistik. 
 

217 Studien visade att patienterna 

föredrog NRS-skalan för 

smärtskattning på akuten. 

Eftersom värdena på NRS 

motsvarade väl värdena på VAS, 

kunde värden som betygsätts med 

olika skalor över tiden vara 

jämförbara. Eftersom en majoritet 

av patienterna ansåg att NRS 

skalan var enklare att använda 

och föredrog den framför VAS-

skalan, kan NRS vara mer 

lämplig att använda på akuten. 

 

P III 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet.  



   

 

VI 

 

Matris över inkluderade artiklar. 
 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Jiménez-Herrera, 

M.F, och Axelsson, 

C. 

 

(2014) 

 

Spanien 

Some ethical 

conflicts in 

emergency care.  

 

Att analysera och 

beskriva situationer 

som kan skapa en 

etisk konflikt bland 

sjuksköterskor som 

arbetar i 

nödsituationer. 

Design:   

Kvalitativ intervjustudie 

 

Urval:  

Akutsjuksköterskor och 

Ambulanssjuksköterskor i åldern 

27-47 år. 

 

Datainsamling:  

Sju sjuksköterskor inom akuten, 

en sjuksköterska inom 

ambulansenheten och åtta 

sjuksköterskor inom både i 

ambulansen och akuten. 

Erfarenhet mellan 6-23 år. 

 

Analys: 

Kvalitativ analys 

 

 

16  

(2) 

Smärtlindring var ofta otillräcklig 

men behandlades effektivare inom 

ambulansen än på akutavdelningen. 

Sjuksköterskorna lyfte fram 

fenomenet av lidande eftersom de 

kände att smärta bara var ett föremål, 

och glömde patientens vårdbehov, 

som att skilja sig från kroppen. 

. Sjuksköterskor uttrycker känslor av 

nöd, lidande, ilska och hjälplöshet. 

K III 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet. 

  



   

 

VII 

 

Matris över inkluderade artiklar. 
 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Lewén H, Gardulf A, 

och Nilsson J. 

 

(2009) 
  
Sverige 

Documented 

assessments and 

treatments of patients 

seeking emergency 

care because of pain. 

Huvudsyftet var att 

undersöka i vilken 

utsträckning 

smärtbedömning, 

smärtbehandling och 

smärtlindring 

dokumenterades i 

patientjournaler. 

Design:   

Retrospektiv studie. 

 

Urval: 

698 (336 kvinnor och 362 

män) slumpmässigt utvalda 

patienter med smärta vid 

ankomst till ED. 

 

Datainsamling:  

Data som insamlades var: 

kön, ålder, anledning till 

besök på akuten, diagnos, 

smärtbedömning vid ankomst, 

LM eller annan behandling för 

smärtlindring, uppföljning och 

utvärdering av 

smärtbehandling samt 

uppföljning av bedömning vid 

hemgång. 

 

Analys:  

Deskriptiv statistik. Statistisk 

signifikans p<0,05. 

 

 

698 

 

Resultatet visade en oroväckande brist på 

dokumentation avseende 

smärtbedömningar, smärtbehandlingar 

och uppföljningar. Detta står i stark 

kontrast till svensk lag, vilket tydligt 

anger hälsovårdspersonalens ansvar att 

dokumentera information som är relevant 

för att tillhandahålla säker vård. Snabb 

åtgärd för att förbättra 

smärdokumentationen är motiverad. 

  

R I 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet. 

  



   

 

VIII 

 

Matris över inkluderade artiklar. 
 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Masoudi Alavi, Alavi, 

N., Sadegh, 

Aboutalebi. M., och 

Sadat, Z.  

 

(2016) 
 

Iran 

Pain management of 

trauma patients in the 

emergency 

department: a study in 

a public hospital in 

Iran. 

Syftet med studien 

var att utvärdera 

traumatisk 

smärtlindring på en 

akutavdelning vid ett 

offentligt sjukhus i 

Iran. 

Design:   

Prospektiv studie. 

 

Urval: 

Traumaskador, äldre än 18 

år, stabiliserade 

respiratoriskt, cirkulatoriskt 

samt stabiliserad andning, 

Glasagow coma scale >13, 

smärta >1 genom verbal 

rating scale samt möjlighet 

att svara på frågor. 

 

 

Datainsamling:  

Genom intervjuer på ED. 

 

Analys:  

Statistiskt analys. 

 

450 Den aktuella forskningsstudien visade 

att adekvat smärthantering är ett dunkelt 

mål inom akutvården. 

En stor del av patienterna i denna studie 

fick inga smärtstillande medel för 

smärta medan smärta förekom och 

svårighetsgraden hos traumapatienter 

var hög. Före behandling var korrekt 

bedömning av smärtintensitet med 

lämpliga verktyg avgörande för att 

hantera smärta på lämpligt sätt. 

P I 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet. 

  



   

 

IX 

 

Matris över inkluderade artiklar. 
 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Moceri, J. T., och 

Drevdahl, D. J.  

 

(2014) 

 

USA 

 

 

 

 

Nurses' 

knowledge 

and attitudes 

toward pain 

in the 

emergency 

department. 

 

Att undersöka 

sjuksköterskans 

kunskap och 

attityder om smärta 

och smärthantering 

på 

akutmottagningar. 

Design:   

Deskriptiv metod med 

ett valideringsinstrument 

(KASRP) the 

”Knowledge and 

Attitudes Survey 

Regarding Pain” 

 

Urval: 

Patienter >18år med 

akut smärta vid ankomst 

samt med en egen 

smärtskattning på> 4 

enligt NRS.  

 

Datainsamling:  

Patienternas journaler 

användes genom 

insamling från 

sjuksköterskor 

 

Analys:  

Deskriptiv analys. 

91 

(274) 

 

 

Sjuksköterskans kunskap och attityder om smärta 

ligger till grund för hur sjuksköterskan hanterar 

patientens smärta. Denna studie utforskar 

akutsjuksköterskans förståelse för smärta och 

smärtlindrande medicinering.  

 

Fynden av studien understryker Institute of 

Medicine’s pain in America rekommendation till 

att öka utbildningen för alla som administrerar 

smärtlindring.  Denna studie har potentiell 

möjlighet att förbättra patientens omvårdnad och 

hälsoresultat för ett brett spektrum av samhället.  

 

Studien visar att akutsjuksköterskor litar mer på 

sina egna bedömningar snarare än på patientens 

rapportering om sin egen smärta som därmed 

riskerar att bli underbehandlade. 

 R II 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet. 

  



   

 

X 

 

Matris över inkluderade artiklar. 
 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Muntlin Athlin, 

Å., Carlsson, M., 

och Gunningberg, 

L.  

 

(2015) 
 

Sverige 

 

 

 

 

 

 

To receive or not 

to receive 

analgetics in the 

ED. The 

importance of the 

pain intensity 

assessment and 

initial nursing 

assessment. 

Syftet med studien 

är att beskriva 

omvårdnad 

angående 

smärtbedömning 

och för att 

identifiera 

parametrar för att få 

eller inte få 

analgetika på ED. 

Design:   

Deskriptiv och jämförande 

studiedesign. 

 

Urval: 

100 patienter, 47 män och 53 kvinnor, 

18-85 år från en interventionsgrupp i 

en tidigare genomförd studie 2011 

användes för en sekundär genomgång. 

 

Datainsamling:  

Information om anledning till besök på 

akuten hämtades i original från studien 

som genomfördes under tre månader 

2009. 

Ett specifikt studieprotokoll för att 

täcka information angående 

sjuksköterskornas behandling användes 

som utformats till tidigare studier och i 

samarbete med seniora kirurger. 

 

Insamling skedde även genom enkäter 

till patienter. 

 

Analys:  

Deskriptiv analys.  

 

100  

 

 

Skillnader i hur ofta patienterna fick 

smärtlindring var avhängigt vilken tid 

de kom till ED. De som kom på 

eftermiddagen eller kvällen fick 

oftare smärtlindring. 

Ingen skillnad beroende på 

demografiska faktorer (som kön, 

ålder, egenbehandlad och 

symtomhistroik) mellan de som fick 

eller inte fick analgetika. 

R I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet.  



   

 

XI 

 

Matris över inkluderade artiklar. 
 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Patrick, P. A., 

Rosenthal, B. M., 

Iezzi, C. A., och 

Brand. D. A.  

 

(2014) 
 

USA 

Timely Pain 

Management in the 

Emergency 

Department. 

Att utvärdera 

effektiviteten av en 

politik som syftar 

till att leverera 

smärtstillande 

medel inom 30 

minuter till 

patienter som 

anländer till en 

akutavdelning med 

svår smärta. 

Design 

Retrospektiv före- och efter 

studie. 

 

Urval: 

Äldre personer ≥19 år, 

njursten, höftfrakturer eller 

sickle-cell sjukdom. 

 

Datainsamling:  

Patienter med njurkolik, 

höftfrakturer och sickle 

cellsjukdom identifierades 

från sjukhusets 

administrativa datasystem 

och relevanta data drogs 

från patientens journaler. 

 

Analys:  

Tid-till-händelse-analys. 

Demografiska data för 

patienter som ses under 

perioden före och efter 

jämfördes.  

 

186 

(41) 

Efter genomförandet av de nya 

smärthanteringsrutinerna minskade faktumet av 

patienter med svår smärta som fick analgetika 

inom 30 minuter. Även om ett 30-minuters mål 

kan vara orealistiskt, verkar det rimligt att dra 

slutsatsen att något är fel när patienten med 

notoriskt smärtsamma förhållanden måste vänta 1-

2 timmar för att få smärtlindring. 

R I 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet. 

  



   

 

XII 

 

Matris över inkluderade artiklar. 
 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Pierik, J. G. J., 

Ijzerman. J. M., 

Gaakeer, M. I., 

Vollenbroek-Hutten, 

M. M. R., och 

Doggen, C. J. M.  

 

(2017) 

 

Nederländerna 

Painful 

Discrimination in the 

Emergency 

Department: Risk 

Factors for 

Underassessment of 

patients´pain by 

nurses. 

Syftet är att se 

skillnader i 

smärtskattning av 

sjuksköterskor/patienter  

hos patienter med 

muskuloskeletal smärta 

vid extrema skador 

kommer att jämföras 

för att bedöma 

avvikelser. Ett 

sekundärt syfte är att 

identifiera patienter 

med hög risk för 

underbehadnling av 

sjuksköterskor inom 

akutvården. 

Design:   

Prospektiv ”follow-up”- 

studie. 

 

Urval: 

Patienter mellan 18 - 69 år. 

 

Datainsamling:  

Genom enkäter. 

 

Analys:  

Deskriptiv analys. 

541 

(262) 

Sjuksköterskor underestimerade patienternas 

smärta. Överenstämmelse mellan patienter 

och sjuksköterskors smärtskattning var 

endast 27 % och 63 % var underbedömd, 

särskilt för kvinnor, hos de med lägre 

utbildning, de som självmedicinerat mot 

smärtan, de med smärta i de nedre 

extremiteterna, oroliga patienter samt hos de 

med lägre socioekonomisk status.  

P I 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet. 
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Matris över inkluderade artiklar. 
 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Pretorius, A., Searle, 

J., och Marshall, B.  

 

(2014) 
 

Nya Zeeland 

Barriers and enablers 

to ED nurses 

management of 

patients pain. 

Syftet är att identifiera 

hinder och nuvarande 

omvårdnadskunskap 

om smärtlindring. 

Design:   

Kvantitativ studiedesign. 

 

Urval: 

Medlemmar från College 

of Emergency Nurses, New 

Zeeland samt arbetande vid 

en akutmottagning. 

 

Datainsamling:  

Anonym kvantitativ 

webbaserad enkät. 

 

Analys:  

Deskriptiv analys. 

 

172 

(25) 

Hinder som identifierades vid ansvar 

och omhändertagandet av akutsjuka 

patienter var; tidsbrist, 

arbetsbelastning, motvilja hos kliniker 

för att förskriva analgetika och brist på 

omvårdnadskunskap kring 

administrering av opioider. Det är 

viktigt att öka medvetenheten av 

oligoanalgesi (underbehandling av 

opioider). Sjuksköterkornas attityder 

om patienternas rätt att förvänta sig 

total smärtlindring var även ett problem 

som kom upp. 

Sjuksköterskor inom akutvården har en 

unik position att vara duktiga (ledare) i 

smärtbedömning och smärtlindring. 

P I 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet. 

  



   

 

XIV 

 

Matris över inkluderade artiklar. 
 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Sturesson, L., 

Ulfvarson, J., 

Niemi-Murola, L., 

Lindström, V., och 

Castrén, M. 

 

(2016) 

 

Sverige 

Pain on arrival at 

the emergency 

department. 

Syftet är att beskriva 

patienternas egen 

upplevelse av akut 

smärta och 

övervägande av att ta 

analgetika själv 

istället för att söka 

upp akuten. 

Design:  

Prospektiv design. 

 

Urval: 

Kön, ålder, <30, 31-40, 41-50, 

51-60 och > 60 år, analgetika 

före ankomst eller ej. 

 

Datainsamling:  

Insamling under 24 timmar. Vid 

triagering ställdes intervjufrågor 

till patienterna från ett 

standardfrågeformulär. 

 

Analys:  

Smärtan delades in i fyra 

kategorier enligt NRS-skalan. 

647 

(697) 

Av de 647 registrerade patienterna uppgav 

500 patienter att smärta de hade smärta vid 

ankomsten till akutavdelningen och 128 

patienter rapporterade ingen smärta vid 

ankomsten.  I gruppen patienter med 

rapporterad smärta rapporterade 69% en 

måttlig till svår smärta (NRS> 5) och 30% 

av patienterna hade en smärta (NRS> 8).  

 

 

P I 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet. 

 

  



   

 

XV 

 

Matris över inkluderade artiklar. 
 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Subramanian, P., 

Allock, N., James, 

V., och Lathlean, J. 

 

(2011) 
 

Storbritannien 

Challenges faced 

nurses in managing 

pain in critical care 

setting. 

Att utforska 

sjuksköterskornas 

utmaningar när det 

gäller att hantera 

smärta bland sjuka 

patienter i kritisk 

vård. 

Design:   

Kvalitativ prospektiv 

explorativ design. 
 

Urval: 

31 Sjuksköterskor (15 

kvinnor och 6 män) med 

olika bakgrund, erfarenhet 

och anställningsnivå. 

 

Datainsamling:  

Datainsamling samlades in 

under 11 månader under 

2008. Enskilda intervjuer 

genomfördes.  

 

Analys:  

Samtliga intervjuer 

analyserades av ett ramverk 

för analysering med fem 

nyckelsteg: kännedom om 

data, identifiering av 

tematisk ram, indexering, 

kartläggning, kartläggning 

och tolkning av data. 

21 Analysen visade att sjuksköterskor 

upplevde fyra huvudutmaningar vid 

smärthantering, nämligen brist på kliniska 

riktlinjer, brist på strukturerat 

smärtbedömningsverktyg, begränsad 

autonomi vid beslutsfattande och 

patientens tillstånd i sig.  

 

Slutsats: Sjuksköterskornas 

beslutsfattande om smärtlindring kan 

påverka kvaliteten på vård som ges till 

kritiskt sjuka patienter. Det är viktigt att 

övervinna de kliniska problem som står 

inför när man arbetar med smärta. 

K III 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet. 
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Matris över inkluderade artiklar. 
 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Vuille, M., Foerster, 

M., Foucault, E., och 

Hugli, O. 

 

(2017) 

 

Schweiz 

Pain assessment by 

emergency nurses at 

triage in the ED. 

Att undersöka 

smärtbedömningen av 

smärtans intensitet i 

den specifika 

kontexten av 

triageringen. 

Design:   

En kvalitativ metod. 

 

Urval: 

Sjuksköterskor valdes utifrån 

deras användning av 

smärtprotokoll under en sex 

månaders period efter det att 

det implementerades.  

 

Datainsamling:  

Intervjuer gjordes bakom 

stängda dörrar och samlades 

in av en beteendevetare. 

 

Analys:  

Analysen består av kodade 

transkriberade intervjuer som 

följer en ”open-coding” 

teknik. 

 

12 Den mest använda smärtskalan var den 

verbala numeriska skala (VRS). Det var 

vanligt med skillnader mellan patientens 

självskattning av smärta och 

sjuksköterskans utvärdering av 

patientens smärta. 

Sjuksköterskorna använde olika taktik 

genom att använda olika definitioner av 

den del som definierade hög smärta på 

skalan, vilket ger ytterligare förklaringar 

om skalan, eller användning av onormala 

vitala tecken eller acceptans av morfin 

som ett bevis på giltigheten av svåra 

smärtvärden. 

 

K II 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet. 

 


