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SAMMANFATTNING 

 

Sedan början av 2000-talet har ambulanssjukvården haft en snabb utveckling inom flera om-

råden. Möjligheten att administrera smärtlindring har utvecklats och dagens ambulanser är nu 

mer välutrustade med ett flertal smärtlindrande preparat att välja mellan. Detta ställer stora 

krav på den specialistsjuksköterska som vårdar patienten. År 2015 infördes nya läkemedel 

och även ett, för ambulanssjukvården nytt administreringssätt: intranasalt. En stor andel av 

patienterna i ambulanssjukvården lider av akut smärta och är således i behov av smärtlindring. 

Sufentanil är en stark opioid med egenskaper lämpade för intranasal administrering. Det finns 

dock få prehospitala studier om intranasal smärtlindring generellt och än färre gällande sufen-

tanil. Dessutom har ingen tidigare forskning har jämfört effekten av intranasalt administrerat 

sufentanil mellan barn, vuxna och äldre. 

 

Syftet med denna studie var att beskriva användningen av intranasalt administrerat sufentanil i 

en prehospital kontext. Vidare studerades frågeställningar gällande grad av smärtlindring, fö-

rekomst av biverkningar, etablering av perifer infart, i vilken miljö patienten befann sig samt 

personalens upplevelser. 

 

Författarna analyserade ett antal utvärderingsprotokoll som fyllts i av sjuksköterskor som ad-

ministrerat intranasalt sufentanil. Studiens data delades upp i tre grupper utifrån deltagarnas 

ålder. De tre grupperna var barn, vuxna och äldre. Kvantitativ ansats användes och datan ana-

lyserades med hjälp av ANOVA och chi2test beroende på datanivå. Jämförande analyser gäl-

lande skillnad i medelvärde samt förekomst genomfördes mellan grupperna. Till exempel 

jämfördes grad av smärtlindring, mängd givet läkemedel samt förekomst av biverkningar mel-

lan grupperna.  

 

Resultatet visade att samtliga grupper erhåller en adekvat smärtlindring, vilket definierades 

som tre poäng eller lägre mätt med visuell analog skala [VAS] vid avlämning på akutmottag-

ningen. Barn erhöll signifikant högre doser jämfört med både vuxna och äldre samt hade en 

lägre VAS vid avlämning på akutmottagning. Andningsdepression förekom i två fall och då i 

gruppen äldre. Illamående och kräkningar var den vanligaste biverkan hos vuxna och äldre 

medan det hos barn var slöhet. I barngruppen så etablerades signifikant färre antal perifera 

venkatetrar [PVK] jämfört med övriga grupper. Sjuksköterskorna uppskattade att behand-

lingen hade bäst i effekt på barn och därefter äldre samt vuxna.  

 

Slutsatsen var att prehospital administrering av sufentanil tycks ge en bra smärtlindring som 

ligger inom behandlingsmålet, andelen biverkningar är inte större än i tidigare studier. Däre-

mot visade vårt resultat att barn i viss utsträckning blir slöa vid behandling med intranasalt 

sufentanil.  

 

Nyckelord: Prehospital, intranasal, sufentanil, smärtbehandling, VAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Since the beginning of the 2000s, Emergency Medical Services has had rapid development in 

several areas. The possibility to administer pain relief has been developed and today's ambu-

lances are well-equipped with a variety of pain relief preparations to choose from. This places 

great demands on the specialist nurse who cares for the patient. In 2015, new medicines were 

introduced alongside with a, for the ambulance service, new route of administration: Intrana-

sal. A large proportion of the patients in the ambulance service are suffering from acute pain 

and are therefore in need of adequate pain relief. Sufentanil is a strong opioid that has proper-

ties to be the optimal intranasal drug for pain management. However, there are few studies on 

intranasal pain management in a pre-hospital context. In addition, no previous studies have 

compared the effect of intranasally administered sufentanil between children, adults and the 

elderly. 

 

The aim of the study was to describe the use of intranasally administered sufentanil in the pre 

hospital environment. More specifically we studied: the degree of pain relief, the occurrence 

of side effects, the establishment of peripheral lines, the environment in which the patient was 

and also the experience of the staff. 

 

The authors analyzed evaluation protocol witch had been filled in by nurses, who had admin-

istered intranasal sufentanil. The protocols were divided into three groups based on age. The 

groups where children, adults and elderly. Quantitative approach where used and data were 

analyzed according to ANOVA and chi2test depending on the data grade. Both nominal and 

ordinal data were included in the analysis. Data presented in visual analogue scale (VAS) be-

fore pain management and at arrival at emergency department (ED), dose and incidence of 

adverse effects were analyzed and compared between the groups.  

 

The results showed that all groups receive adequate pain relief, which was defined as three 

points or lower measured by visual analogue scale [VAS] on handoff at the emergency de-

partment [ED]. Children received significantly higher doses compared to adults and elderly 

and they also scored a lower VAS at arrival to the ED. Respiratory depression occurred in two 

cases in the elderly group. The most common adverse effects were nausea and vomiting ex-

cept in children where sedation was the dominant adverse effect. In children significantly 

lower number of peripheral lines were established compared to adults and elderly. Nurses ap-

preciated the effect of the intervention as good but with greater contented in the children.  

 

The conclusion was that pre-hospital administration of sufentanil appears to provide a good 

pain relief within the treatment target, the proportion of adverse reactions is not greater than 

in previous studies. On the other hand, our results showed that children to a certain extent be-

come drowsy in treatment with intranasal sufentanil. 

 

Keywords: Prehospital, intranasal, sufentanil, pain management, VAS  
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INLEDNING 

 

Redan under förra seklets början fanns de första ambulanserna på Stockholms gator. De 

s.k. Sophiaambulanserna drogs av hästar och hade sitt ursprung i Försvarsmakten. Sedan 

dess har utvecklingen fortsatt framåt och en modern ambulans är idag närmast att likna vid 

en rullande akutmottagning. Dagens ambulanser är bättre utrustade och har högre utbildad 

personal än någonsin tidigare. Detta ger goda förutsättningar att genomföra avancerade 

omvårdnadsåtgärder och medicinska behandlingar. Ett exempel på en av dagens avance-

rade behandlingsformer inom ambulanssjukvården är möjligheten att ge potent och snabb-

verkande smärtlindring direkt på skadeplats. Sedan ett antal år finns även möjlighet att ad-

ministrera denna smärtlindring intranasalt. Tack vare den kan ambulanssjuksköterskor 

snabbt, smärtfritt och utan risk för stickskador administrera potenta och snabbverkande 

analgetika till patienter med smärta. Flertalet analgetiska läkemedel lämpar sig väl för in-

tranasalt bruk varav ett är sufentanil. Sufentanil är en snabbverkande opioid, nästan 100 

gånger starkare än Morfin. De få studier som finns har visat att intranasal smärtlindring 

med sufentanil fungerar väl i en prehospital kontext. Patienterna tycks bli väl smärtlind-

rande och andelen biverkningar är inte fler än vid intravenös smärtlindring. Det är dock 

oklart om intranasalt administrerat sufentanil ger än bättre smärtlindring än vad traditionell 

smärtlindring gör. Vi har inte hittat någon studie som jämfört effekten mellan olika patient-

grupper, t.ex. barn och vuxna, avseende grad av smärtlindring samt förekomst av biverk-

ningar. Vi har heller inte funnit någon forskning rörande intranasalt sufentanil till, den 

inom ambulanssjukvården största patientgruppen, äldre. Därav finns det ett behov av att 

studera dessa faktorer i en prehospital kontext. Mot bakgrund av detta genomfördes därför 

denna studie med syftet att beskriva användningen av intranasalt administrerat sufentanil i 

en prehospital kontext. 

 

BAKGRUND 

 

Definition av smärta 

 

Precis som puls, blodtryck och saturation kan smärta betraktas som en vitalparameter. Om 

patienten upplever smärta bör den således behandlas omgående och på ett korrekt sätt. 

Detta i syfte att öka patientens välbefinnande och minska risken för komplikationer. Svår 

obehandlad akut smärta hos en patient kan betraktas som en avvikelse (Rudin, Brantberg, 

Eldh & Sjölund, 2010). Upplevelsen av smärta är inte universell, något som alla upplever 

på samma sätt. Snarare kan smärta sägas vara en unik upplevelse där varje individ upplever 

smärta olika beroende på orsak, tidigare upplevelser och personliga preferenser (Berg, 

2002). Smärta kan definieras enligt följande: en obehaglig sensorisk och känslomässig 

upplevelse förenad med vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada. Oförmåga 

att kommunicera utesluter inte att individen känner smärta eller kan vara i behov av ade-

kvat smärtlindring. Smärta är alltid subjektiv. Varje individ lär sig betydelsen av ordet ge-

nom egna erfarenheter av vävnadsskada tidigt i livet (International Study for Pain [IASP], 

2017). Vidare brukar smärta delas in i långvarig och akut smärta där den senare oftast är 

lättare att finna en förklaring till (Fredenberg & Vinge, 2017). Den akuta smärtan är oftast 

meningsfull såtillvida att den utgör ett varningstecken och syftar till att skydda patienten 

(Nystrand & Röhl, 1999).  En vanlig förklaringsmodell är att dela in smärtan i fyra huvud-

typer baserat på orsak och fysiologi. Nociceptiv smärta uppstår genom skada på vävnad 

vilket i sin tur leder till stimulering av nociceptorer.  
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Smärtsignalerna leds via ryggmärgen till hjärnans neuron, såväl hjärnbarken, limbiska sy-

stemet som hypotalamus aktiveras. Detta bidrar till att vi inte bara kan lokalisera smärtan 

och finna en förklaring till den utan också drabbas av vissa emotionella komponenter 

såsom ångest, rädsla och stress (Fredenberg & Vinge, 2017). Neuropatisk smärta uppstår 

när sensoriska nerver och nerver i det centrala nervsystemet skadas, en skada på dessa ner-

ver kan bland annat ge förlamningar, obehagskänslor samt smärta i nervens utbrednings-

område. Långvarig neurogen smärta kan ge upphov till så kallad sensitisering, vilket inne-

bär att tröskeln för smärtan sänks, vilket i sin tur kan leda till en så kallad wind up effekt 

där smärtan sprider sig utanför det område som först var drabbat. Psykogen smärta är så-

dan smärta som inte har någon somatisk grund utan helt uppstår beroende på psykiska or-

saker som t.ex. depressioner. Den fjärde typen av smärta är idiopatisk smärta vilket är 

smärta utan medicinskt eller fysiologisk förklaring. Idiopatisk smärta är ofta långvarig och 

dysfunktionell i den meningen att den inte fungerar som en varningssignal för vävnads-

skada (Fredenberg & Vinge, 2017).  Behandling av olika smärttillstånden skiljer sig åt ef-

tersom de har olika uppkomst, fysiologi samt prognos (Nystrand & Röhl, 1999).  

 

Smärtlindring -nociceptiv smärta 

 

Generellt kan sägas om smärtlindring att den tidigt och i adekvat dos skall sättas in. Det 

främsta syftet är att minska patientens lidande men det kan även handla om att begränsa 

patofysiologiska förändringar, såsom myokardischemi, som är skadliga för patienten. 

Grunden i all behandling av nociceptiv smärta är paracetamol, finns inslag av en inflam-

matorisk komponent kan tillägg av så kallade icke-steroida antiinflammatoriska medel 

[NSAID] behövas. Är smärtan mer allvarlig eller tidigare behandling inte effektiv nog kan 

en svag opioid behövas. Vid mer avancerad smärta, t.ex. frakturer och större mjukdelsska-

dor, kan mer potenta opioider såsom morfin eller fentanyl användas (Fredenberg & Vinge, 

2017).   

 

Biverkningar vid smärtlindring med opioider 

 

Bland de vanligaste biverkningarna vid behandling med opioider är illamående och kräk-

ningar. Uppemot 20 procent av alla som behandlas med opioider drabbas av dessa biverk-

ningar (Morfin®, 2015). Förekomsten av biverkan tycks lika oavsett vilken opioid som an-

vänds. Vid en jämförelse mellan intravenöst administrerat morfin och sufentanil visade det 

sig att nästan 20 procent av deltagarna upplevde illamående och kräkning oavsett vilket 

preparat de erhållit (Bounes et al., 2010). Graden av biverkan är i hög utsträckning dos-

beroende och till viss del övergående. Inom tre till fem dagar avtar ofta illamående och 

kräkning vid behandling med opioider (Morfin®, 2015; Sufenta®, 2017). Utöver illamå-

ende och kräkning är även förstoppning en vanlig biverkan. Opioider bidrar till en nedsatt 

motalitet i mag- tarmkanalen (Morfin®, 2015). Den höga förekomsten av biverkningar le-

der i många fall till en underdosering av opioider, vilket i sin tur bidrar till en icke adekvat 

smärtlindring (Benyamin et al., 2008). Trots det så har det visat sig att patienter med 

smärta är mer nöjda med en högre initial dos av morfin jämfört med en lägre (0,1mg/kg 

jämfört med 0,05mg/kg) trots att förekomsten av kräkning var vanligare hos de som erhål-

lit en högre initial dos (Bounes et al., 2008). En mindre vanlig, men allvarligare, biverkan 

är andningsdepression, förekomsten är ca en promille av de som behandlas med morfin 

(Morfin®, 2015). 
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Utvärdering av smärtlindring 

 

För att utvärdera graden av smärta finns olika smärtskattningsinstrument. Numeric Rating 

Scale [NRS] är en verbal skala där patienten skattar sin egen smärta utifrån en skala där 

noll är ingen smärta och tio är absolut värsta tänkbara smärta (Jennings, Cameron & Ber-

nard, 2009). Om patienten däremot blir ombedd att skatta sin smärta utifrån en mätsticka 

så benämns denna Visual Analog Scale [VAS]. Smärtskattningen skrivs ofta som VAS i 

journaler. Både NRS och VAS är tillförlitliga vid smärtskattning och båda kan användas i 

en prehospital miljö (Ricard-Hibon et al., 1997). Generellt sätt brukar målsättningen med 

smärtlindring vara att VAS skattas tre eller lägre (Brantberg & Allvin, 2018). NRS och 

VAS är dock inte tillämpbara hos alla typer av patienter. Barn till exempel kan ha svårt att 

förstå de abstrakta skalorna eller vara för små för att kunna prata. I de fallen finns andra 

skalor som kan mäta barnens smärta. Wong-Bakers Face pain rating scale mäts genom att 

barnet får titta på olika ansiktsuttryck för att bedöma sin egen smärta som genererar en 

siffra. Denna skala lämpar sig för barn över sex år. Denna siffra är kompatibel och överför-

bar till VAS (Garra et al., 2009). Till yngre barn så finns det skalor där sjuksköterskan be-

dömer barnets beteende och skattar barnets smärta utifrån att observera barnet. Skalor som 

är validerade och kan användas är Face, Legs, Activity, Cry, Consolability (FLACC), Chil-

dren´s Hospital of Eastern Ontario Pain Scale (CHEOPS), Objective Pain Scale (OPS) och 

Children´s and Infant´s Post-Operative Pain Scale (CHIPPS). Samtliga av dessa skalor syftar 

till att någon utomstående bedömer barnets smärta utifrån rörelsemönster, gråt, avlednings-

barhet, grimaser med mer (Bringuier et al., 2009).  Självskattningsskalor kan användas på 

barn från fem-sex års ålder, men i gränslandet kan det vara värdefullt med tillägg av obser-

vationsskala (Läkemedelsverket, 2014). 

 

Smärta hos barn och äldre 

 

Smärtskattning hos barn kan, av olika anledningar, vara mer utmanade än hos vuxna. Barn 

är inte en homogen grupp och definieras enligt Världshälsoorganisationen [WHO] som en 

människa under 18 år (WHO, 2018). Rent medicinskt innebär det ett enormt spann i såväl 

ålder som fysiologisk utveckling. Ett barn kan väga allt mellan ett till 200 kg (Lindemalm 

& Nydert, 2015). Vidare skiljer sig metabolismen åt inom barngruppen specifikt men även 

jämfört mot vuxna och äldre generellt. Vid läkemedelsbehandling innebär det i vissa fall 

att barn kräver en högre dos per kilo kroppsvikt och ett tätare dosintervall än vuxna (Linde-

malm & Nydert, 2015). Vid smärtlindring av små barn kan en viss grad av sedering ibland 

vara att föredra. Detta på grund av svårigheten att kommunicera och förklara nyttan av 

vissa procedurer för barnet (Läkemedelsverket, 2014). 

 

Precis som hos barn kan smärtskattning hos äldre också vara en utmaning. På grund av hög 

ålder, sjukdomstillstånd och förvirring kan det ibland vara svårt eller omöjligt att använda 

konventionella metoder för att bedöma smärta (Fredenberg, Vinge & Karling, 2015). Även 

som hos barn utgör inte äldre en homogen grupp människor utan definieras av världshälso-

organisationen [WHO] som en människa över 65 år (Dehlin & Rundgren, 1995). Många 

äldre patienter har även en uppfattning av att de inte vill vara sjukvården till last, de vill 

inte klaga. I många fall uppger de till exempel inte att de har ont annat än på direkt fråga 

(Westerling, 2017). Det gör det svårt att bedöma och därmed behandla smärta hos äldre. 

Med ökad ålder sker även en successiv försämring av njurfunktion och metabolism vilket 

bidrar till ett långsammare clearence och kan kräva andra doser (lägre) än vad som gene-

rellt sett rekommenderas (Fredenberg et al., 2015).  
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Vidare finns det ingen tydlig evidens för behandling med opioider hos äldre och väldigt få 

jämförelser har gjorts mellan olika typer av opioider till äldre (Westerling, 2017). 

 

Omvårdnadsbegrepp och sjuksköterskans ansvar  

 

Katie Erikssons konsensusbegrepp är en allmänt vedertagen definition av omvårdnad. 

Konsensusbegreppet utgörs av fem delar: människa, värld, hälsa, omvårdnad och lidande. 

Begreppet människa syftar till att vi alla står i relation till och därmed är beroende av 

varandra. Världen upplevs genom människan och därmed kan dessa inte separeras ifrån 

varandra. Hälsan är relativ såtillvida att den dels sätts i perspektiv mot samhällets normer 

men även är subjektiv för varje individ. Lidandet ses som en del av livet och kan förklaras 

som följden av en ond händelse som människan sedan bär med sig. Det primära målet med 

all omvårdnad är att tillse patientens grundläggande behov, detta kräver insikt och förstå-

else. För att minska patientens lidande är det viktigt att bevara dess värdighet, grunden i en 

god vård syftande till att minska den andres lidande bygger på empati och ansvar (Eriks-

son, 2015). Att lindra smärta och upplevelse av lidande är en del av omvårdnadens mål och 

ingår i den legitimerade sjuksköterskans kompetensbeskrivning (Svensk sjuksköterskeföre-

ning, 2014). För den specialistutbildade sjuksköterskan i ambulanssjukvård sker smärtbe-

handling utifrån patientens behov. Ambulanssjuksköterskan bedömer självständigt smärtan 

hos patienten och administrerar lämpligt läkemedel för att lindra den (Riksföreningen för 

ambulanssjuksköterskor, 2017).  

 

Ambulanssjukvårdens förutsättningar 

 

I Sverige organiseras transporten av sjuka till och från vård, d.v.s. ambulanssjukvården, av 

landstingen som enligt hälso- och sjukvårdslagen [HSL] är skyldiga att erbjuda en jämlik 

vård av god kvalitet, som är lätt tillgänglig, för samtliga invånare (Bremer, 2016). Kompe-

tensen inom svensk ambulanssjukvård har successivt ökat och sedan första oktober år 2005 

skall varje ambulans bemannas med minst en legitimerad sjuksköterska (Gårdelöv, 2016). I 

takt med ambulanssjukvårdens utveckling så har även samhällets demografi förändrats och 

krav på tillgänglighet ökat (Bremer, 2016). I år beräknas rikets befolkning nå över tio mil-

joner invånare. Andelen äldre invånare ökar successivt samtidigt som allt färre föds. En 

äldre befolkning med mer komplex sjukdomsbild samt en ökad benägenhet att söka vård 

har lett till en ökad belastning på ambulanssjukvården. Statistik från flera landsting visar 

att mediantiderna för uppdrag har ökat samtidigt som andelen uppdrag även ökat. Det i sin 

tur har lett till ökade väntetider och minskad tillgänglighet på ambulanser för befolkningen 

(Bremer, 2016). De ökade kraven på tillgänglighet och kvalitet har under senare del av 

2000-talet lett utvecklingen av ambulanssjukvården framåt. Sedan kravet på legitimerade 

sjuksköterskor infördes så har även det akademiska kunskapsområdet ambulanssjukvård 

utvecklats. Kunskapsområdet utgörs av såväl medicinsk- som omvårdnadsvetenskap vilket 

i kombination utgör det som kallas ambulanssjukvård (Bremer, 2016). En specialistsjuk-

sköterska inom ambulanssjukvård bör således inneha kunskaper i såväl omvårdnad som 

medicin för att kunna omhänderta de patienter den är satt att vårda. Kompetenskraven är 

därmed höga och i en kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterskor i ambulanssjuk-

vård anges följande: ”En sjuksköterska med specialistutbildning med inriktning mot ambu-

lanssjukvård skall med utgångspunkt från patientens individuella behov och ibland kom-

plexa sjukdomstillstånd självständigt och med begränsade resurser ansvara för avancerad 

omvårdnad i en oordnad prehospital miljö och ibland under pressade arbetsförhållanden” 

(Riksföreningen för Ambulanssjuksköterskor, 2017, s.6).  



 

5 

Idag uppgår andelen sjuksköterskor inom ambulanssjukvården till nästan 80 procent av alla 

anställda. Andelen som är specialistutbildade ökar ständigt och varierar från 20 procent 

upp till 85 procent beroende på landsting. För samtliga sjuksköterskor (oavsett specialistut-

bildning) är en av de främsta uppgifterna att främja välbefinnande och minska lidande 

(Bremer, 2016). För en specialistsjuksköterska i ambulanssjukvård ställer det stora krav då 

patientens tillstånd kan förändras akut. Det i särklass vanligaste tillståndet att larma ambu-

lans för är bröstsmärta, följt av andnöd, buksmärta samt skallskada. Vidare är feber, yrsel 

samt höftfrakturer vanliga tillstånd (Bremer, 2016). Således är smärtpåverkade patienter, 

potentiellt i behov av smärtlindring, vanligt förekommande inom ambulanssjukvården. 

Bland annat visade en studie i Paris att över 42 procent av patienterna var påverkade av 

smärta vid det prehospitala omhändertagandet (Galinski et al., 2010). En specialistsjukskö-

terska inom ambulanssjukvård kommer alltså att ställas inför patienter med smärta och de-

ras behov av omvårdnad och smärtlindring (Riksföreningen för Ambulanssjuksköterskor, 

2017). 

 

Smärtlindring prehospitalt 

 

En stor andel av de patienter som behandlas inom ambulanssjukvården upplever smärta 

(Galinski et al., 2010). Beroende på vilken typ av smärta patienten upplever av kan olika 

typer av smärtlindring komma att krävas. Det är därför viktigt att fastställa vilken typ av 

smärta patienten upplever (Berg, 2002). Inom ambulanssjukvården används så kallade be-

handlingsriktlinjer för att mäta och lindra smärta. Basen i den prehospitala smärtlindringen 

utgörs av standardiserade doser opioider, exempelvis morfin. Som redan nämnts så är 

smärtlindring en viktig del i ambulanssjuksköterskan profession. De typer av läkemedel 

som finns till förfogande är antipyretika, antiflogistika, olika typer av opioider samt aneste-

tikum. Beroende på vilken del av landet som ambulanssjuksköterskan arbetar i så skiljer 

sig behandlingsprinciperna något åt. Behandlingsriktlinjerna tas nationellt fram av arbets-

gruppen Sveriges Ledningsansvariga Ambulansläkare i Samverkan [SLAS]. Det är dock 

huvudmannen, d.v.s. ambulansöverläkaren, i respektive landsting som är ansvarig för rikt-

linjerna i det egna länet. (SLAS, 2017). På den akuta nociceptiva smärtan är opioider 

förstahandsvalet (Riksföreningen ambulanssjuksköterskor, 2017). Övriga typer av läkeme-

del är inriktade på procedursmärta (anestetikum) eller snarare på en specifik diagnos som 

stensmärta (NSAID). De administreringssätt som smärtlindring kan ges på är: per os, 

sublingualt, intramuskulärt, inhalation, intravenöst, intraosseöst och intranasalt. Admini-

strering av opiater i ambulanssjukvården kan antingen ske intravenöst, intraosseöst eller 

intranasalt. Vilket gör att enda alternativet att smärtlindra med opioid är intranasalt de 

gånger perifer- eller intraosseösinfart inte etablerats (SLAS, 2017).   

 

Intranasal smärtlindring  

 

Den intranasala smärtlindringen togs fram under 1980-talet i USA då rädslan för smitta 

från patienter med HIV var utbredd. Genom att slippa sticka en patient och därmed riskera 

att sticka sig själv sågs stora fördelar med intranasal administrering. Detta tillämpades ini-

tialt vid akutmottagningar och inom ambulanssjukvård (Wolf, 2017). Intranasal admini-

strering är också säkert för användaren och minskar risken för blodsmitta (Wolfe & 

Bernstone, 2004). Att intranasalt administrera läkemedel har visats såväl snabbt, smärtfritt 

som säkert och redan inom ett par minuter efter administrering kan relevanta plasmanivåer 

uppnås (Weber, Wulf, Gruber & Biallas, 2004).  
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I en serie fallbeskrivningar från ambulanshelikoptern i Jämtland beskrevs hur intranasalt 

administrerat ketamin kunde vara ett bra alternativ då de yttre faktorerna försvårar möjlig-

heten att sätta perifer infart (Johansson et al., 2013). Under 2010-talet så har intranasal 

smärtlindring introducerats inom svensk ambulanssjukvården och förekommer idag i stort 

sett inom hela landet. Antalet smärtlindrande preparat som administreras intranasalt ökar 

ständigt och de idag förekommande inom svensk ambulanssjukvård är: fentanyl, sufentanil 

samt esketamin (SLAS, 2017).  Dock finns det förhållandevis få studier gjorda rörande 

intranasal smärtlindring prehospitalt (Blomberg, 2009). Vid en genomgång av aktuell litte-

ratur rörande intranasalt administrerat fentanyl drogs slutsatsen att evidensläget är begrän-

sat och forskarna efterlyste vidare forskning för att med säkerhet kunna fastslå effekten 

(Hansen & Dahl, 2013). Samma slutsats framkom i en översiktsartikel av ett antal australi-

enska studier rörande intranasal smärtlindring av barn med fentanyl. Slutsatsen var att ef-

fekten är likvärdig med intravenöst morfin men forskarna slog samtidigt fast att underlaget 

var för litet för att säkert kunna uttala sig (Murphy et al., 2014). En av de påvisade förde-

larna med intranasal administrering är att det inte föreligger någon första passage metabol-

ism. Det är dock viktigt att läkemedlet har en hög biotillgänglighet för att optimera uppta-

get via nässlemhinnan. Vidare är en hög koncentration önskvärd då det kan minska doser-

nas storlek. Vid intranasal administrering sprutas läkemedlet som en aerosol in i näsan. Lä-

kemedlet finfördelas på näsans slemhinna och därifrån sker upptaget i systemcirkulationen. 

Läkemedlet dras upp i en spruta varpå en så kallad MAD (mucosal atomization device) ap-

pliceras. Doseringen sker individuellt utifrån kroppsvikt och varje dos delas upp på flera 

administreringstillfällen (”puffar”). Större mängd än 0,2-0,3ml per näsborre och tillfälle 

bör ej administreras (Corrigan, Wilson & Hampton, 2015).   

 

Sufentanil 

 

Sufentanil har hög biotillgänglighet samt en hög koncentration och är därför lämpat för in-

tranasalt bruk. Dess låga molekylära vikt samt höga fettlöslighet ger en snabb passage av 

blod-hjärnbarriären. Detta ger ett snabbt anslag och hög effekt redan vid låga doser (Lun-

deberg & Roelofse, 2011). Sufentanil är en potent opioid, cirka 100 gånger starkare än 

morfin (Sufenta®, 2017) och cirka fem till åtta gånger mer potent än fentanyl (Corrigan et 

al., 2015). I Sverige används sufentanil vanligen som en del i epidural smärtlindring. Det 

är också den indikationen som finns upptagen i Farmaceutiska Specialiteter i Sverige 

[FASS] (Sufenta®, 2017). Läkare har dock en fri förskrivningsrätt och kan ordinera läke-

medel utanför ordinarie indikation om det sker utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet 

(Läkemedelsverket, 2016). I den vuxna populationen uppskattas mellan sju komma fem till 

40 procent av alla läkemedel att användas off-label (Gazarian et al., 2006). Inom ambu-

lanssjukvården i Sverige används sufentanil sedan 2015. Enligt behandlingsriktlinjer för 

ambulanssjukvård finns direktiv för hur sufentanil får administreras som smärtlindring och 

som ett alternativ till morfin (bilaga 1). Intranasalt doseras sufentanil i µg per kilo kropps-

vikt och vanliga doser är mellan 0,5-1,0 µg per kilo. Trots detta stora dosintervall så har 

det visat sig att redan vid en dos på 0,5 µg per kilo så kan en smärtreduktion från NRS nio 

till fem uppnås (Steenblik et al., 2011). I en annan studie kunde påvisas en reduktion av 

VAS från 7,8 till 3,5 inom 30 min vid smärtlindring med intranasalt sufentanil. Dessutom 

förekom få biverkningar, varav yrsel var den vanligaste, samt en hög grad av tillfredstäl-

lelse hos såväl patienter som behandlande personal (Stephen, Lingenfelter, Broadwater- 

Hollifield & Madsen, 2012). I en annan studie visade det sig att en dosering på 2,0 µg per 

kilo till barn bidrog till sedering men även andningsdepression (Abrams et al., 1993).  



 

7 

Vid en jämförelse av Intranasalt och intravenöst administrerat sufentanil var plasmakon-

centrationen lika efter 20 minuter. Däremot var förekomsten av biverkan i form av and-

ningsdepression färre vid intranasal administrering (Helmers et al., 1989). Det har senare 

slagits fast att en bra dosering vad gäller effekt kontra biverkningar kan vara runt 0,7 µg 

per kilo (Heshmati et al., 2006). I riket ser behandlingsriktlinjer förhållandevis lika ut. Do-

seringen ligger från 0,5- 0,7 µg per kilo och ges som initial dos. Dosen beräknas på 0,5 µg 

per kilo till vuxna och 0,7 µg per kilo till barn under 30 kg. Därefter kan halva dosen upp-

repas två gånger med minst 15 minuters intervall (SLAS, 2017). Få studier rörande sufen-

tanil i en prehospital kontext har genomförts, men i en liten studie från Salt Lake City visa-

des att sufentanil på ett säkert sätt kan användas som smärtlindring vid olika typer av skid-

skador. Samtidigt efterfrågar forskarna fler studier gällande användandet av sufentanil i en 

prehospital miljö (Steenblik et al., 2011). Vidare beskrevs i ett examensarbete från Sophia-

hemmets högskola 2016 hur sjuksköterskor inom svensk ambulanssjukvård i första hand 

väljer intranasalt sufentanil när intravenös access är svår att erhålla. Det framkom även att 

sjuksköterskorna i större utsträckning använder sufentanil till barn än till vuxna. Slutligen 

efterfrågade författaren ytterligare forskning inom området (Rosenlind, 2016). 

Problemformulering 

 

Ambulanssjukvården har de senaste 20 åren genomgått en snabb förändring. Idag är det en 

avancerad vårdform till stor del bemannad med specialistsjuksköterskor. I takt med ut-

vecklingen har behandlingsalternativen blivit allt fler och mer avancerade. Under 2010-ta-

let så har intranasal smärtlindring introducerats inom svensk ambulanssjukvård. Intranasal 

smärtlindring är tilltalande då det är snabbt, säkert, effektivt samt skonsamt mot patienten. 

Flertalet analgetika kan ges intranasalt varav sufentanil är ett. Sufentanil är en potent opi-

oid nära besläktad med fentanyl. Dess effekt är nästan 100 gånger högre än morfin. Sufen-

tanil ger effekt redan vid små doser och passar därför bra för intranasalt bruk. Intranasal 

administrering av sufentanil är väl studerat. Däremot är få studier genomförda i en prehos-

pital kontext. De studier som finns tillgängliga visar dock att det tycks ge god effekt samti-

digt som forskarna efterlyser mer forskning inom området. Trots det används sufentanil se-

dan flera år inom svensk ambulanssjukvård. Således föreligger det ett behov av att ytterli-

gare studera användandet av sufentanil i en prehospital kontext. Vidare finns även ett be-

hov av att studera skillnader i effekt och förekomst av biverkningar mellan barn, vuxna och 

äldre då dessa grupper skiljer sig åt, inte bara fysiologiskt, utan även förmåga att uttrycka 

sina behov och upplevelser. 

SYFTE 

 

Syftet med denna studie var att beskriva användningen av intranasalt administrerat sufen-

tanil i en prehospital kontext. 
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METOD  

 

Ansats 

 

Studien genomfördes med kvantitativ ansats för att sammanställa och analysera utvärde-

ringsprotokoll efter en intervention. Den kvantitativa ansatsen syftar till att beskriva utfal-

let av genomförda mätningar för att kunna se samband och skillnader i den analyserade da-

tan (Polit & Beck, 2012).  

 

Design 

 

Studien genomfördes som en retrospektiv studie baserat på redan insamlade data och pro-

tokoll utformade av annan än författarna. Retrospektivt designade studier genomförs så att 

forskarna undersöker hur en variabel (beroende) korrelerar mot en annan (oberoende) vari-

abel (Polit & Beck, 2012).  

 

Urval 

 

Protokollen som ligger till grund för denna studie utformades ej av författarna utan av am-

bulanssjukvården i den studerade regionen. Urval och inklusionskriterier för denna studie 

var konsekutivt, d.v.s. samtliga tillgängliga protokoll rörande sufentanil inkluderades (Polit 

& Beck, 2012). Totalt 124 protokoll blev registrerade. Sex protokoll exkluderades därför 

det ej framgick vilket läkemedel som avsågs. Därefter kvarstod 118 stycken protokoll. 

Flera protokoll var ofullständigt ifyllda i vissa frågeställningar. De protokollen inkludera-

des men ingick ej i analysen i de frågor som ej var besvarade.  

 

Datainsamling 

 

Insamlingen av de protokoll som denna studie grundar sig på genomfördes mellan april 

2015 till november 2016. Insamlingen genomfördes inte av författarna till denna studie 

utan av huvudman i den studerade regionen. I anslutning till avlämningen av patient på 

akutmottagningen och journalskrivning fylldes protokollen i av patientansvarig sjukskö-

terska. I de fall patienten behandlades på plats så fylldes protokollet i på respektive ambu-

lansstation. Huvudmannen i den studerade regionen ansvarade även för registrering av pro-

tokollen i Excel. Totalt 118 protokoll där sufentanil använts blev registrerade. Under peri-

oden som protokollen insamlades administrerades dock sufentanil totalt 473 gånger enligt 

intern statistik i den studerade regionen (Ambulanssjukvården Dalarna, 2016). Det externa 

bortfallet är därmed 75 procent. Det interna bortfallet var delvis stort. Mycket beroende på 

låg svarsfrekvens i vissa frågor. Det interna bortfallet fördelade sig enligt följande: I frågan 

om VAS före smärtlindring saknas 28 svar, i frågan om VAS efter smärtlindring saknas 34 

svar, i frågan gällande total dos saknas fyra svar, i frågan om biverkan saknas 27 svar, i 

frågan om pvk 25 och i frågan om miljö 28 (figur 10). De ursprungliga protokollen inne-

höll uppdragsnummer, enhet, datum samt namn på besättning och är således att betrakta 

som journalhandling (PDL, 2008:355,1 kap. 3 §). När Excelfilerna lämnades ut var all data 

som kan anses som journalhandling borttagen.  
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Figur 1 Internt bortfall 

Studieprotokollet 

I regionen där studien genomfördes har intranasala läkemedel förekommit sedan 2013. År 

2015 kom flera läkemedel att införas i den aktuella regionen. För att utvärdera effekten 

togs av huvudmannen ett protokoll fram (bilaga 2). Författarna till denna studie har själva 

inte deltagit i utformningen av protokollet. Protokollet användes för att utvärdera effekten 

av flera olika intranasalt administrerade läkemedel. Därav framgår det inte av protokollet 

vilket läkemedel som avses, det framgår först när protokollet väl är ifyllt. Det var ansvarig 

sjuksköterska som i samband med administrering av läkemedlet fyllde i protokollet och 

vilket läkemedel som använts.  

 

Dataanalys 

 

De insamlade protokollen innehåller information på såväl nominal-, ordinal- som kvotska-

lan. Beroende på mätskalenivå kunde olika analyser genomföras. Då spridningen i ålder i 

studiegruppen var stor (från ett till 97 år), samt att smärtbehandling till barn och äldre har 

andra förutsättningar än hos vuxna, så delades materialet upp i tre grupper baserat på ålder 

(tabell 1). Denna gruppering gjordes för att se om det föreligger någon skillnad i de stude-

rade variablerna mellan populationerna. Barn definierades i denna studie i enlighet med 

WHO:s definition som de under 18 år (WHO, 2018). Vidare så var doseringsschema för 

sufentanil i den aktuella regionen utformat så att de som är under 18 år benämns som barn 

(Ambulanssjukvården, 2017). Således har de inkluderade deltagarna under 18 år erhållit 

sufentanil enligt dosering för barn. Definitionen av vem som är äldre kan ske på flera sätt. 

Enligt WHO kan äldre delas in i två grupper, yngre äldre samt äldre äldre. Yngre äldre de-

finieras som de mellan 65 och 79 och äldre äldre som de däröver (Dehlin & Rundgren, 

1995). I detta fall definierades alla över 65 som äldre. Vuxna blev således de mellan 18 

och 65 år. 
Tabell 1 Indelning av populationen utifrån ålder 
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För samtliga frågeställningar beräknades medelvärden för respektive grupp samt procentu-

ell fördelning inom gruppen. För att kunna jämföra medelvärden mellan de tre grupperna 

och beräkna huruvida skillnaden grupperna emellan är signifikant genomfördes variations-

analys. I denna studie genomfördes ANOVA då det är ett lämpligt test för att kunna jäm-

föra medelvärdesskillnader mellan tre eller fler grupper med data på ordinalskalan (Polit & 

Beck, 2012). ANOVA beräknades i frågeställningarna rörande skillnader i dosering av 

sufentanil mellan grupperna, skillnad i smärtpåverkan innan smärtlindring samt skillnad i 

grad av smärtlindring vid ankomst till sjukhus, skillnad i grad av smärtlindring om flera lä-

kemedel kombinerats samt skillnad i hur personalen uppskattat effekten i de olika grup-

perna (tabell 2). I det fall skillnaden mellan grupperna visade sig signifikant genomfördes 

ett s.k. Post Hoc test för att ta reda på mellan vilka av de tre grupperna som skillnaden fö-

relåg. I detta fall genomfördes Post Hoc test som upprepade parvisa t-test mellan grup-

perna. För att beräkna signifikanta skillnader mellan tre eller fler grupper med data på 

nominalskalan är chi2 test lämpligt (Polit & Beck, 2012). Chi2 test genomfördes i fråge-

ställningar gällande skillnader mellan grupperna i förekomst biverkningar, administrering 

av antiemetika samt skillnader i etablering av perifer venkateter (tabell 2). För att bli mer 

lättöverskådlig åskådliggjordes den analyserade datan i tabeller och diagram. Samtliga be-

räkningar genomfördes i Microsoft Excell 2016. 
 

Tabell 2 Fördelning av studiens frågeställningar i fem kategorier 

Smärtlindring Biverkningar Åtgärder Miljö Personalens upp-

levelser 

I vilken utsträck-

ning sker en re-

duktion av VAS? 

Samt är det någon 

skillnad  mellan 

barn, vuxna och 

äldre i detta avse-

ende? 

Hur stor andel av 

deltagarna fick 

biverkan i form 

av andningsde-

pression?  Är det 

någon skillnad 

mellan barn, 

vuxna och äldre?  

Hur stor andel av de 

som smärtlindrades 

intranasalt erhöll en 

intravenös infart? 

Föreligger det nå-

gon skillnad mellan 

barn, vuxna och 

äldre? 

I vilken typ av 

miljö befann sig 

patienten då den 

erhöll smärtlind-

ring intranasalt?  

Utifrån en fyrgradig 

skala (inte alls, dåligt, 

bra, utmärkt), hur var 

personalens upplevel-

ser av intranasal 

smärtlindring? Skiljer 

sig deras upplevelse 

gällande de tre grup-

perna? 

Hur stor andel 

smärtlindrades 

med enbart sufen-

tanil och hur 

många erhöll nå-

gon annan smärt-

lindring? Förelig-

ger det någon 

skillnad i slutlig 

VAS om enbart 

sufentanil admi-

nistrerats jämfört 

med de som er-

hållit flera prepa-

rat? 

Hur skiljer sig gra-

den av biverkan 

mellan grupperna? 

Hur många erhöll 

behandling för bi-

verkan? 

   

Vilken är den ge-

nomsnittliga do-

sen? Är det någon 

skillnad i dose-

ring mellan grup-

perna? 

Hur många erhöll 

antimetika? Är det 

någon skillnad mel-

lan grupperna? 
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Validitet och Reliabilitet 

 

I en forskningsprocess är det viktigt med hög transparens, detta för att studien skall uppnå 

hög reliabilitet och validitet. Reliabilitet innebär att samma resultat erhålls vid upprepade 

mätningar och av olika personer. Detta kan bland annat uppnås genom att forskarna obero-

ende av varandra utför analyser. Om resultatet dessutom överensstämmer med tidigare 

forskning ökar det dess reliabilitet. Validitet kan sägas vara ett mått på om studien mäter 

det den avser att mäta. I detta fall är validiteten tills stor del beroende på protokollets ut-

formning, hur frågorna är formulerade och om de svarar mot studiens syfte och frågeställ-

ningar. Då denna studie inte föregåtts av någon pilotstudie så har inte formulärets validitet 

kunnat testas på förhand (Olsson & Sörensen, 2001).  

 

Forskningsetiska överväganden 

 

Protokollen till denna studie var redan insamlade. Det ställer extra stora krav på ett forsk-

ningsetiskt perspektiv. Även om protokollen hade avidentifieras kunde inte deltagarna ge 

sitt samtycke till att den insamlade informationen används. Tillstånd att använda det in-

samlade materialet erhölls från verksamhetschefen för Ambulanssjukvården i aktuell reg-

ion. I tillståndsansökan framgick det tydligt att allt material skulle vara helt avidentifierarat 

och ej möjligt att spåra till inblandade. I protokollen förekom bland annat uppgift om per-

sonal samt ärendenummer, detta raderades innan protokollen lämnas ut. Vidare utfördes 

arbetet i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska krav, vilka är: informationskra-

vet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Codex, 2017). Vad gäl-

ler informations och samtyckeskravet var det i det aktuella fallet svårt att påverka då stu-

dien baseras på redan insamlad data. Det finns alltså ingen möjlighet att i efterhand infor-

mera deltagarna och inhämta deras godkännande. I vissa fall kan dock studier undantas 

från samtyckeskravet då frågorna inte är etiskt känsliga eller av privat natur. Då kan istället 

samtycke inhämtas från företrädare för uppgiftslämnare eller undersökningsledare (Codex, 

2017). I detta fall Ambulanssjukvårdens verksamhetschef. Konfidentialitetskravet innebär 

kortfattat att personal i ett forskningsprojekt som handhar etiskt känsliga uppgifter bör un-

derteckna förbindelse om tystnadsplikt (Codex, 2017). Då författarna till denna studie ge-

nom sitt yrke omfattas av tystnadsplikt uppfylldes således det kravet. Vidare innebär konfi-

dentialitetskravet att känslig data skall handhas och förvaras på ett sådant sätt att inklude-

rade människor ej kan identifieras eller spåras (Codex, 2017). All data i denna studie var 

helt avidentifierad. Nyttjandekravet innebär att uppgifter som insamlats ej får användas i 

kommersiellt eller vinstgivande syfte. Denna studie kommer inte att användas i dylika syf-

ten. Vidare är det även förbjudet att använda personuppgifter som insamlats i forskning till 

att fatta beslut som påverkar densamme (Codex, 2017). Då all insamlad data var helt avi-

dentifierad när författarna fick tillgång till den fanns det därmed ingen möjlighet att an-

vända sig av personuppgifter på detta vis.  
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RESULTAT 

 

Demografisk data 

 

I Studien ingick totalt 118 stycken protokoll fördelat i gruppen barn n=31, gruppen vuxna 

n=44 och gruppen äldre n=43. Totalt i alla tre grupperna så var 58 procent (n=68) kvinnor 

och 42 procent (n=50) män. Den yngsta deltagaren var ett år och den äldsta 97år. 

Medelåldern i gruppen barn var 9,7±4,8 år, gruppen vuxna 38,6±14,6 år och gruppen äldre 

80,2±7,9 år. Information om deltagarnas vikt bygger på uppskattade värden som angavs på 

studieprotokollet. Den genomsnittliga uppskattade vikten i gruppen barn var 39 kg, 

gruppen vuxna 73 kg och gruppen äldre 67 kg. I gruppen barn var det ingen som hade på-

gående behandling av någon opioid före ambulansens ankomst. Däremot behandlades fyra 

komma fem procent (n=2) i gruppen vuxen och 11,6 procent (n=5) i gruppen äldre av opi-

oid innan påbörjad behandling av ambulanssjukvården. 

 
Tabell 3 Demografiska medelvärden. Beskriver populationen utifrån medelålder och uppskattad medelvikt. 

Variabel Barn Vuxna Äldre 

Medelålder 9,7±4,8år 38,6±14,6år 80,2år 

Uppskattad 

medelvikt 

39±22kg 73±15kg 67±15kg 

 

Det vanligaste prehospitalt bedömda tillståndet inom samtliga grupper var fraktur/luxation 

följt av trauma. Det framgick dock inte av protokollet vilken skillnad som avsågs mellan 

fraktur/luxation respektive trauma. Två respondenter bedömdes som brännskadade och 

dessa fanns i gruppen barn, i övrigt var det jämförbart mellan grupperna. I figur 2 framgår 

den procentuella fördelningen inom respektive grupp. 

 

 
Figur 2 Prehospitalt bedömt tillstånd. Visar hur respektive besättning initialt klassificerat patientens tillstånd. 

 

 

n=21

n=5

n=2
n=3

n=29

n=9

n=4 n=4

n=32

n=8
n=3 n=4

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

 Fraktur /
Luxation

Trauma  Brännskada Buk Övrigt

Prehospitalt bedömt tillstånd.

B V Ä



 

13 

Smärtlindring 

 

Doseringen till respektive grupp beräknades på given mängd sufentanil i förhållande till 

den uppskattade kroppsvikten. Således var samtliga doseringar endast en uppskattning, be-

räknad på antagna vikter då den faktiska vikten inte framgick. Enligt beräkning med 

ANOVA förelåg det en statistiskt signifikant skillnad i genomsnittlig dosering av sufen-

tanil mellan grupperna barn, vuxna och äldre (p<0,001). Post Hoc test enligt t-test visade 

att skillnaden mellan gruppen barn och gruppen vuxna var signifikant (p<0,001), att skill-

naden mellan gruppen barn och äldre var signifikant (p<0,001) samt att skillnaden mellan 

gruppen vuxen och gruppen äldre också var signifikant (p<0,001). Den uppskattade ge-

nomsnittliga dosen i gruppen barn var 0,55±0,24 µg/kg, i gruppen vuxen 0,54±0,11 µg/kg 

och i gruppen äldre 0,47±0,17 µg/kg, detta framgår i tabell fem. I gruppen barn uppskatta-

des 12 stycken väga under eller lika med 30 kg. Uppskattad genomsnittlig dos till dessa var 

0,65 µg/kg, vilket är en högre genomsnittlig dos än vad som gavs i medel till hela barn-

gruppen 0,55±0,24 µg/kg. Den genomsnittliga smärtskattningen (enligt VAS) innan given 

smärtlindring uppgavs i de respektive grupperna enligt: barn 8,4±1,56, vuxen 8,2±1,59 

samt äldre 8,5±1,77. Beräknad med ANOVA var det ingen skillnad mellan grupperna (p 

0,74). Det fanns dock en signifikant skillnad mellan grupperna i uppgiven genomsnittlig 

VAS vid avlämning på akutmottagning (p 0,03). Post Hoc test enligt t-test visade att den 

signifikanta skillnaden förelåg mellan gruppen barn och vuxna (p 0,01) samt gruppen 

vuxna och äldre (p 0,01). Det fanns dock ingen skillnad mellan gruppen barn och gruppen 

äldre (p 0,35). I gruppen barn var medelvärdet 2,3±1,96, i gruppen vuxna 3,6±2,17 samt i 

gruppen äldre 2,5±1,82. Den genomsnittliga reduktionen av VAS var i gruppen barn 6,1 

enheter, gruppen vuxen 4,6 enheter samt gruppen äldre 6 enheter. 

 

 

Figur 3 Genomsnittlig dos sufentanil i respektive grupp 
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Figur 4 Grad av smärtlindring enligt VAS mät före och efter administrering av sufentanil 

Totalt erhöll 32 (n=39) procent av samtliga deltagare någon annan typ av smärtlindring i 

tillägg till sufentanil. I detta fall avses morfin (i.v.), esketamin (i.v.), medimix (inh.) samt 

paracetamol (p.o.). Fjorton procent erhöll morfin, sex procent esketamin, tre procent medi-

mix samt åtta procent paracetamol. Inom respektive grupp såg fördelningen något an-

norlunda ut och redovisas i figur fyra.  Medelvärdet för VAS vid avlämning om enbart 

sufentanil administrerats var 3,0 ± 2,14 i den totala populationen. Medelvärdet för VAS 

vid avlämning om sufentanil kombinerats med andra analgetika var 2,8 ± 1,79 i den totala 

populationen. Genom beräkning med ANOVA är det ingen skillnad mellan grupperna (p 

0,7). 

 

 
Figur 5 Andel patienter i respektive grupp som erhållit fler läkemedel än enbart sufentanil 
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Biverkningar 

 

Hos 47 procent (n=42) uppgavs någon form av biverkan i de tre grupperna tillsammans 

(n=91). I gruppen barn förekom biverkan i 50 procent (n=13) av fallen, i gruppen vuxen 43 

procent (n=16) samt i gruppen äldre 48 procent (n=13). Skillnaden i förekomst av biverk-

ningar mellan grupperna barn, vuxen och äldre beräknades med chi2-test och det var ingen 

skillnad (p 0,85). Andningsdepression förekom i två fall och då i gruppen äldre, ingen av 

dessa deltagare administrerades en antidot. Båda dessa deltagare erhöll assisterad andning. 

Totalt angav 27,9 procent (n=33) av deltagarna biverkan i form av illamående eller kräk-

ning. Sjutton procent (n=20) procent av den totala populationen erhöll behandling mot il-

lamående/kräkning i form av antiemetika. En deltagare i gruppen barn behandlades med 

antiemetika jämfört med nio i gruppen vuxen och tio i gruppen äldre. Skillnaden i antalet 

administreringar av antiemetika mellan grupperna beräknades med chi2-test och är signifi-

kant (p=0.05). I gruppen barn så stod slöhet för 42,1 procent (n=8) av alla rapporterade bi-

verkningar. Vissa respondenter i alla tre grupperna upplevde fler än en biverkan. I figur 

sex visas vilka biverkningar samt antal i respektive åldersgrupp. 

 

 

Figur 6 Skillnad i förekomst av biverkningar mellan respektive grupp 
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Figur 7 fördelning och typ av biverkan inom respektive grupp 

Åtgärder 

 

Beräkning med chi2-test visade att det förelåg en statistiskt signifikant skillnad (p=<0,001) 

i förekomsten av etablerad perifer infart mellan grupperna barn, vuxen och äldre. I den to-

tala populationen erhöll 53 procent (n=49) en perifer venkateter (PVK). I gruppen barn an-

lades PVK i 24 procent av fallen (n=6), i gruppen vuxen 47 procent (n=16) samt i gruppen 

äldre 79 procent (n=27). Endast två respondenter under 12 år erhöll PVK i gruppen barn.  

 

 

Figur 8 Andelen etablerade infarter i jämförelse mellan grupperna 

Miljö 

 

41,5 procent (n=49) av alla patienter vistades i innemiljö vid ambulansens ankomst och 

58,5 procent (n=69) vistades i utemiljö.  
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Personalens upplevelser 

 

Utifrån en fyrgradig skala ombads personalen svara på frågan ”hur upplever du att intra-

nasal opioid verkat?”. De fick ange: Inte alls (1), dåligt(2), bra(3) samt utmärkt(4). I ge-

nomsnitt upplevde personalen att verkan av intranasalt sufentanil var 3,07 i hela populat-

ionen. I respektive grupp var utfallet 3,25 i gruppen barn, 2,92 i gruppen vuxen samt 3,06 

till gruppen äldre. Det var ingen skillnad mellan grupperna (p 0,18). Sett till hela populat-

ionen upplever drygt 80 procent av personalen effekten av sufentanil som ”bra” eller ”ut-

märkt”. Cirka 20 procent upplevde effekten som ”inte alls” eller ”dåligt”.  

 

 

Figur 9 Hur personalen i genomsnitt upplevt verkan av sufentanil inom grupperna 

 

 
Figur 10 Personalens upplevelser av verkan i hela populationen 
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DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

 

Studien genomfördes med kvantitativ ansats. En kvantitativ ansats var i detta fall en styrka 

då det i första hand var förekomst av smärtlindring och eventuella biverkningar som skulle 

beskrivas. Om personal eller patienters upplevelser varit i fokus skulle en kvalitativ ansats 

varit mer lämplig (Polit & Beck, 2012). Inför studien var det förhållandevis svårt att finna 

ett vetenskapligt underlag då relativt få studier om intranasal administrering av Sufentanil 

prehospitalt fanns publicerat. Exempelvis gav en sökning på PubMed med sökorden 

”sufentanil AND prehospital” endast två träffar. Vid litteraturgenomgång inför arbetet så 

har författarna inte hittat någon studie där det jämförts, intranasal smärtlindring med sufen-

tanil i ett prehospitalt kontext mellan åldersgrupper. De studier som gjorts i en prehospital 

miljö är baserade på den vuxna populationen. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Denna studie genomfördes med redan insamlad data. Det innebär att författarna inte haft 

någon möjlighet att informera deltagarna att den insamlade datan kommer att ingå i denna 

studie. Något som bör eftersträvas enligt veteskapsrådets forskningsetiska krav (Codex, 

2017). I detta fall har dock tillstånd inhämtats från verksamhetschef för ambulanssjukvår-

den i den studerade regionen, något som är möjligt när data redan är insamlad. Vidare har 

datan under hela studietiden förvarats på ett sådant sätt att ingen utomstående kunnat få 

tillgång till det. Vidare vore det oetiskt och oansvarigt att i allt för stor utsträckning tolka 

detta resultat då det bygger på ett protokoll som från början inte var avsett för forsknings-

ändamål. Dessutom fanns det en del uppenbara brister med protokollet vilket gjorde resul-

tatet svårt att tolka. 

 

Urval och Datainsamling 

Urvalet till denna studie var konsekutivt, d.v.s. samtliga tillgängliga protokoll inkludera-

des. Detta var en lämplig metod då all data redan var insamlad (Polit & Beck, 2012). Det 

var ett högt externt bortfall på 75 procent, vilket gör att det kan ha påverkat resultatet. To-

talt har dock 118 protokoll samlats in. En förklaring till det höga externa bortfallet kan 

vara att datainsamlingen pågick under lång tid (19 månader) vilket kan ha lett till att perso-

nalen glömmer bort att det fortfarande var aktuellt att fylla i protokollen. Om författarna 

till denna studie själva medverkat i datainsamlingen skulle det kunnat minska det externa 

bortfallet genom påminnelser till personalen. Målsättningen bör alltid vara att minimera 

bortfallet och inte negligera det externa bortfallet (Ejlertsson, 2003). Resultatet kan vara 

snedvridet då det externa bortfallet var stort och erfarenheten säger att dessa skiljer sig nå-

got åt från de som deltagit i studien (Olsson & Sörensen, 2001).  

 

Protokollet 

En stor svaghet med protokollet var att det inte var framtaget specifikt för sufentanil utan 

för samtliga nya intranasala läkemedel som tillfördes den studerade regionen. För att kunna 

samla information om samtliga av dessa läkemedel, dess effekt och eventuella biverk-

ningar så var protokollet väldigt utförligt. Flertalet frågor i protokollet var heller inte aktu-

ella för sufentanil. Ett svåröverblickbart studieprotokoll kan därför ha bidragit till ett stort 

internt bortfall (Polit & Beck, 2012). Ett exempel på protokollets otydlighet är t.ex. att det 

inte skiljer på fraktur/luxation och trauma. I de flesta fall är fraktur/luxation orsakat av just 

trauma. Det skulle kunna vara så att med trauma i detta fall avses någon form av så kallat 
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”multitrauma” där en mer komplicerad skademekanism är orsaken till skadan, t.ex. trafiko-

lycka, högenergivåld eller en fallolycka. Vidare kan tilläggas att protokollet var utformat 

så att VAS skulle ifyllas på samtliga patienter oavsett ålder. VAS är inte en optimal skala 

för alla individer. Hos exempelvis små barn är det lämpligare med någon form av bedöm-

ningsskala där någon utomstående bedömer barnets smärta utifrån rörelsemönster, gråt, av-

ledningsbarhet, grimaser med mer (Bringuier et al., 2009).  Hos lite äldre barn kan så kal-

lade självskattningsskalor användas (Läkemedelsverket, 2014). Detta problem gäller även 

frågor i protokollet rörande biverkningar. Hur de har bedömts hos barn som inte kan prata 

framgår ej. Protokollet gav endast möjlighet att kryssa i biverkan ja eller nej. I slutet av 

protokollet uppmanades personalen att svara på frågan ”hur upplever du att nasal opioid 

verkat?”. Den frågan gav inget svar på hur patienten upplevt smärtlindringen. Däremot fick 

vi en bild av hur personalen i studien uppfattat verkan hos patienten. Protokollet var inte 

heller validerat och någon pilotstudie genomfördes aldrig innan datainsamling påbörjades 

av huvudmannen i den studerade regionen. Detta skulle kunna ha bidragit till ett tydligare 

protokoll (Polit & Beck, 2012). I vissa frågor förekom ett stort internt bortfall (d.v.s. ej be-

svarade frågor) vilket kan tyda på ett otydligt utformat studieprotokoll (Olsson och Sören-

sen, 2001). Vidare kan det anses som en brist att det från början inte var avsett för denna 

typ av studie. En svaghet som kunnat undvikas om författarna haft möjlighet att inverka på 

dess utformning. Protokollen fanns under studietiden tillgängliga på akutmottagningarna 

och samtliga ambulansstationer i regionen. Därmed fanns möjlighet att fylla i protokollen i 

direkt anslutning till vårdtillfället, vilket var en styrka då annars viktig information kunnat 

glömmas bort.  
 

Dataanalys 

Urvalet till denna studie var konsekutivt, det innebär att samtliga tillgängliga protokoll in-

kluderades (Polit & Beck, 2012). En styrka med det urvalet var att vi kunde inkludera 118 

protokoll. Detta ger ett tillräckligt stort underlag för statistiska beräkningar (Polit & Beck, 

2012). För att beräkna skillnader i medelvärden mellan de tre åldersgrupperna användes 

ANOVA. Styrkan med att använda just ANOVA är att det är en etablerad och väl förstådd 

analysmetod (Polit & Beck, 2012). För att beräkna skillnaden på nominaldata användes 

chi2-test. Det var frågor som besvarades med ja eller nej i protokollet. Detta test är lämp-

ligt just för att testa skillnader i proportioner mellan två eller flera grupper (Polit & Beck, 

2012).  

 

Validitet och reliabilitet 

Med validitet menas att datan som samlats in faktiskt svarar på det som var avsett att mäta 

(Olsson & Sörensen, 2002). I detta fall har författarna inte konstruerat utvärderingsproto-

kollet och inte kunnat påverka dess utformning. Detta har haft en negativ inverkan på stu-

diens validitet då det ursprungliga protokollet inte var utformat för denna typ av studie. 

Dock så fanns tillräckligt med information i protokollet för att svara på studiens syfte och 

frågeställningar. Studiens frågeställningar har kunnat besvaras enligt vad som var avsett att 

mätas. Det interna bortfallet kan tyda på att validiteten är låg på dessa specifika frågor 

(Olsson & Sörensen, 2002). Reliabiliteten har påverkats av att den som fyllde i protokollet 

var medveten om att det var ett för ambulanssjukvården nytt läkemedel och administre-

ringssätt. Reliabiliteten hade kunnat öka om studien gjorts dubbelblind. Genom dubbel-

blinda studier undviks att forskaren eller individen omedvetet eller medvetet påverkar reli-

abiliteten i mätningen (Olsson & Sörensen, 2002). Författarna till denna studie har inte 

kunnat påverka reliabiliteten då datainsamlingen redan var utförd av huvudmannen.  

Då resultatet överensstämmer med tidigare studier inom samma ämnesområde ökar dess 

överförbarhet och generaliserbarhet (Olsson & Sörensen, 2002).  
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Slutligen är författarna medvetna om sin egen förförståelse till ämnet och hur det kan på-

verka beskrivningen av studiens resultat.  

 

Resultatdiskussion 

 

Sammanfattning och teoretisk anknytning 

Smärta är ett grundläggande omvårdnadsproblem som Ambulanssjuksköterskor i sitt yrke 

sätts att hantera (Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor, 2017). Under de senaste åren 

har utvecklingen gått alltmer framåt och idag är ambulansen inte bara en transportresurs 

utan en avancerad enhet i den akuta vårdkedjan (Bremer, 2016). Många ny behandlingsal-

ternativ har införts och ett av dem var möjlighet att erbjuda intranasal smärtlindring till pa-

tienter inom ambulanssjukvården. Sufentanil är ett av de preparaten som används inom 

svensk ambulanssjukvård (SLAS, 2017). Det finns få studier som beskriver intranasalt 

sufentanil i en prehospital kontext. Vid en litteraturgenomgång inför denna studie återfann 

vi endast två artiklar i ämnet. De två beskriver dock att det tycks ge en god smärtlindring 

(Steenblik et al., 2011) och att personalen som använde det uppskattade dess effekt som 

god (Stephen et al., 2012). Biverkningarna av sufentanil, i huvudsak illamående och kräk-

ning, är likvärdiga med andra opioider (Sufenta®, 2017). Vi har dock inte funnit någon tidi-

gare studie som jämfört och beskrivit effekten av sufentanil administrerat till barn, vuxna 

och gamla. Vi har heller inte funnit någon studie som jämfört och beskrivit skillnaden i bi-

verkan mellan dessa grupper. I denna studie har vi utifrån ett begränsat material gjort detta. 

Vi har kunnat beskriva hur sufentanil i doser mellan 0,5-0,7 µg/kg tycks ge en reduktion av 

VAS från åtta till tre i samtliga grupper. Effekten tycks något större hos barn, d.v.s. de 

hade en något lägre VAS i slutändan. Vårt resultat har även kunnat beskriva hur biverk-

ningarna hos sufentanil tycks likna de hos övriga opioider (Sufenta®, 2017). Något som 

inte beskrivits i tidigare studier (Steenblik et al., 2011, Stephen et al., 2012). Vad som skil-

jer vårat resultat mot tidigare forskning är att vi har kunnat beskriva hur barn i viss ut-

sträckning blivit slöa vid behandling med sufentanil. Även i likhet med tidigare forskning 

(Johansson et al., 2013) så har vi kunna beskriva hur intranasal administrering i större ut-

sträckning tillämpas i en utemiljö. Slutligen har vi även kunnat beskriva liknande grad av 

upplevelse hos personalen om sufentanils verkan på patienterna som tidigare studier visat 

(Stephen et al., 2012). Att lindra smärta och upplevelse av lidande är ett av omvårdnadens 

grundläggande mål (Svensk Sjuksköterskeförening, 2014). För att minska detta lidande 

krävs empati och ansvar inför patienten (Eriksson, 2015). För att uppnå detta omvårdnads-

mål skall ambulanssjuksköterskan självständigt bedöma patientens smärta och välja lämp-

ligt läkemedel för att lindra den (Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor, 2017). Re-

sultatet i denna studie visade att intranasalt sufentanil kan ge smärtlindring inom behand-

lingsmålen och erbjuder därmed en möjlighet till smärtlindring utan att först behöva eta-

blera en perifer infart.  

 

Demografisk data 

Totalt 118 protokoll analyserades vilket är relativt få i en kvantitativ studie. Grupperna var 

till antal jämförbara. I gruppen barn så var det en stor standardavvikelse på den uppskat-

tade vikten och hade det funnits ett större urval så hade gruppen barn kunnat delas upp i 

flera grupper utifrån uppskattad vikt. Det var svårt att dra någon större slutsats i en mindre 

grupp med stor skillnad på ålder och uppskattad vikt. Gruppen äldre hade en väldigt hög 

medelålder, ofta är ålder förknippat med multisjuklighet (Socialstyrelsen, 2011) samt för-

maning att vara försiktig till sköra äldre. Ålder var även förknippad med ökad förekomst 

av pågående behandling med opioid innan ambulansens ankomst, vilket talar för att äldre 

hade en högre grad av smärttillstånd redan innan ambulansens ankomst.  
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Smärtlindring 

Resultatet visade en signifikant skillnad i dosering (µg/kg) av sufentanil mellan grupperna. 

Det i sin tur är inget oväntat då doseringen mellan barn och vuxna skall skilja sig åt 

(SLAS, 2017). Det är snarare ett utryck för att de riktlinjer som fanns efterlevdes. Gruppen 

barn erhöll högst dos och gruppen äldre lägst dos. Trots denna skillnad i dosering var gra-

den av smärtlindring (VAS) i princip lika i gruppen barn och äldre. Detta kan tolkas som 

att doseringen var adekvat och att de två grupperna erhöll likvärdig smärtlindring. Grad av 

smärtlindring innebar i detta fall skillnaden i VAS före och efter behandling med sufen-

tanil. I gruppen vuxen var graden av smärtlindring något lägre, d.v.s. medelvärdet för VAS 

var högre efter behandling. Denna studies beräkningar baserades på individens bedömning 

av VAS, till vissa patienter kan en VAS siffra vara svår att få och därmed blir siffran en av 

sjuksköterskan subjektiv bedömning. Dels kan det bero på att i gruppen barn och äldre 

fanns individer som på grund av låg eller hög ålder hade svårt att kommunicera och där-

med var svårare att bedöma grad av smärtlindring på. I dessa grupper är inte alltid VAS ett 

korrekt instrument att mäta smärta med (Brantberg & Allvin, 2018). Det skulle även kunna 

vara så att det i gruppen vuxen krävdes en högre dos av sufentanil för att erhålla adekvat 

smärtlindring (Heshmati et al., 2006). Medelvärdet för VAS vid avlämning av patienten 

låg runt tre i samtliga grupper. En anledning till att värdet var just tre och inte lägre kan 

vara att smärta under VAS tre brukar anses som ett realistiskt mål gällande akut smärtbe-

handling (Widgren, 2015). Detta framgår även i de nationella behandlingsriktlinjerna för 

svensk ambulanssjukvård (SLAS, 2017). Resultatet visade att medeldosen i samtliga grup-

per låg omkring 0,5 µg/kg vilket överensstämmer väl med de riktlinjer som föreligger för 

Svensk ambulanssjukvård där rekommenderad dos för vuxen är 0,5 µg/kg (SLAS, 2017).  

0,5 µg/kg var även den dos som enligt tidigare studier visat sig ge adekvat smärtlindring, 

det vill säga VAS under tre (Steenblik et al., 2012; Stephen et al., 2011). Enstaka studier 

har dock pekat ut en något högre dos (0,7µg/kg) som optimal gällande grad av smärtlind-

ring kontra andelen biverkningar (Heshmati et al., 2006). Till barn under 30 kilo var 

medeldosen högre (0,64µg/kg) och även detta följer de nationella behandlingsprinciperna, 

där dosen 0,7 µg/kg rekommenderas till barn under 30 kilo (SLAS, 2017).  

 

Biverkningar 

Två fall av andningsdepression förekom och då båda i gruppen äldre. Detta påvisar vikten 

av att respektera läkemedlet som potent. Att andningsdepression förekom just i gruppen 

äldre kan tala för att generellt vara försiktig med dosering till äldre (Midlöv & Kragh, 

2015) och även med detta preparat. Resultatet i denna studie vad gäller andningsdepression 

var jämförbar med tidigare studier som visade på en låg förekomst av andningsdepression. 

Såväl Steenblik et al. 2012 som Stephen et al. 2011 beskrev förekomst av andningsdepress-

ion i sina studier gällande intranasalt sufentanil. Dock definierades andningsdepression i de 

fallen som hypoxi (Sp02 under 88 procent) och inte en parameter i sig.  Det framgick inte 

av protokollet om illamående och kräkningar förekom innan administrering av sufentanil 

eller om det var en biverkan. Sjuksköterskan som fyllt i protokollet har svarat på frågan om 

det förekom biverkan i form av ja/Nej. Vi vet dock inte med säkerhet om patienten hade 

besvären innan eller fick dem av andra skäl än just behandlingen. Totalt angav 28 procent 

(n=33) biverkan i form av illamående eller kräkning. Dock erhöll endast 17 procent (n=20) 

behandling med antiemetika i de tre grupperna. Detta antyder att personalen inte admini-

strerar antiemetika i tillräcklig utsträckning eller att det endast var lindrigt illamående som 

inte behöver behandlas. Illamående och kräkningar är en vanlig opioidrelaterad biverkan 

och denna studies data är jämförbara med tidigare studier (Grape, Schug, Lauer & Schug, 

2010).  
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Gruppen barn skiljer sig något åt i biverkningsprofil jämfört med grupperna vuxen och 

äldre. Förekomsten av slöhet var betydligt större i gruppen barn jämfört med de andra 

grupperna. Vidare så var det långt färre som rapporterat biverkan i form av illamå-

ende/kräkning i gruppen barn jämfört övriga grupper. Det var dessutom signifikant färre i 

gruppen barn som erhållit antiemetika än i de andra grupperna. Detta skulle kunna vara re-

laterat till att de generella behandlingsprinciperna endast tillåter antiemetika till barn över 

40 kg (SLAS, 2017). Dessutom erhöll betydligt färre barn än vuxna PVK, vilket krävs för 

att kunna ge antiemetika. Att slöhet rapporteras som en vanlig biverkan skulle kunna tolkas 

som att patienten blivit sederad. I en forskningsöversikt beskrevs bland annat erfarenheter 

från Astrid Lindgrens barnsjukhus där sufentanil använts som smärtlindring och sedering 

under lång tid. Doser mellan 0,7-1 µg/kg gav oftast en god smärtlindring och mycket få bi-

verkningar. Däremot var en viss grad av sedering vanligt förekommande (Lundeberg & 

Roelofse, 2011). Även FASS angav sedering som en vanlig biverkan (Sufenta®, 2017). 

Vad gäller just smärtlindring och omhändertagande av barn kan sedering i vissa fall vara 

att föredra. Då små barn inte alltid har samma förståelse och möjlighet att kommunicera i 

det akuta skedet kan sedering i kombination med smärtlindring skydda dem från en dålig 

upplevelse (Läkemedelsverket, 2014). Således skulle det som i resultatet beskrevs som en 

biverkan (slöhet) i själva verket vara att anse som en förväntad och till viss del önskad ef-

fekt. Utifrån detta resonemang skulle denna studies validitet till viss del kunna ifrågasättas. 

Om det var så att det som rapporteras som en biverkan (slöhet) i själva verket var en för-

väntad och till viss del önskad effekt (sedering), kan det ha varit så att studieprotokollet 

inte mätte vad det är avsåg att mäta. I denna studie fanns dock endast möjlighet att fylla i 

slöhet och inte sedering på studieprotokollet. Vi kan inte tolka resultatet på annat sätt, men 

eftersom slöhet stod för över 40 procent av biverkningar i gruppen barn vore det intressant 

att veta om det faktiskt var slöhet eller i själva verket sedering som drabbade barnen. 

Framtida forskning bör därför fokusera på huruvida barn även blir sederade vid behandling 

med sufentanil. Något som tidigare endast beskrivits vid högre doser en de som givits inom 

ramen för denna studie (Abrams et al., 1993).   

 

Åtgärder 

I gruppen barn etablerades det signifikant lägre antal PVK jämfört med övriga grupper. 

Resultatet i denna studie visade att barn kan erhålla en god smärtlindring utan PVK. Detta 

sparar såväl tid som lidande för patienten. I en studie där intravenös smärtlindring jämför-

des med intranasal dito till barn visade det sig att tid till behandlingen nästan kunde halve-

ras. Dessutom erhöll betydligt yngre barn, det yngsta tre år, smärtlindring med opioider i 

den grupp som behandlades intranasal jämfört med den grupp som fick intravenöst där den 

yngsta var åtta år (Holdgate, Cao & Lo, 2010). Andra studier har även visat att det med 

fördel kan administreras intranasalt sufentanil till barn jämfört med konventionell smärt-

lindring intravenöst för att undvika procedursmärtan som etablering PVK ger (Corrigan, 

Wilson & Hampton, 2015; Rosenlind, 2016). I den totala populationen erhöll 53 procent en 

PVK, med en låg slutlig VAS vilket även där visade att det går att erhålla en god smärt-

lindring till patienter i alla åldrar från ett till 97 år. Att inte etablera PVK är dock förenat 

med att inte kunna administrera andra läkemedel och därmed åtgärda eventuella biverk-

ningar.  

 

 

Miljö 

Det var vanligare att använda sufentanil utomhus jämfört med inomhus. Det framgick inte 

av protokollet varför denna metod valts i större utsträckning utomhus. Det skulle dock 

kunna bero på enklare access samt svårighet att etablera perifer infart utomhus.  
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Något som bland annat beskrivits av Johansson et al. (2013) samt Rickard et al. (2007). I 

protokollet fanns utförligare frågor om utemiljön så som väderlek och temperatur. Dessa 

faktorer har ej analyserats i förhållande till val av smärtlindringsmetod. I den studerade 

regionen fanns det stora turistanläggningar där det under del av året bedrevs utomhussport 

i vintermiljö och ett stort antal frakturer förekom. Patientklientelet på dessa anläggningar 

har ofta mycket kläder och ådrar sig vanligen frakturer utomhus i kyla vilket kan ha bidra-

git till valet att smärtlindra intranasalt. 

 

Personalens upplevelser 

Drygt 80 procent av alla sjuksköterskor i denna studie har bedömt effekten som bra eller 

utmärkt. Detta i likhet med tidigare forskning. I Steenblicks studie skattade över 80 procent 

av sjuksköterskorna och 78 procent av läkarna effekten av intranasalt sufentanil som ”very 

satisfied” (Steenblick et al., 2012).  I en annan studie där vuxna ortopedpatienter erhöll in-

transalt sufentanil ombads sjuksköterskor att skatta effekten av behandlingen enligt Likert 

skalan. I genomsnitt uppgav de effekten till fyra av fem (Stephen et al., 2011). Dock ska 

påtalas att det var cirka 20 procent av sjuksköterskorna i denna studie som inte var nöjda 

med läkemedlet och administreringssättet. Anledningen till detta kan vara flera orsaker och 

det framgick inte i studien orsaken till varken att personalen var nöjd eller varför det fun-

gerade dåligt. Framtida studier skulle kunna studera i vilka situationer /patientgrupper 

sufentanil fungerar bra och när ett annat läkemedel bör användas. Även om vi inte kunnat 

påvisa en signifikant skillnad mellan åldersgrupperna så uppgav personalen i denna studie i 

snitt en högre nivå av upplevd verkan i barngruppen. En bidragande orsak kan vara att 

kunna smärtlindra utan att först etablera PVK vilket medför procedursmärta. Detta framgår 

även i Rosenlinds (2016) studie där upplevelsen av att administrera intranasalt sufentanil är 

mest positivt till barn.  

 

Slutsats 

 

Att minska patientens smärta och upplevelse av lidande är en av sjuksköterskans grundläg-

gande omvårdnadsmålsättningar. Inom ambulanssjukvården har den akuta smärtlindringen 

under lång tid bestått av intravenös behandling. Denna typ av behandling har begräns-

ningar i att den kräver en PVK, vilket är en smärtsam procedur, samt att den är förknippad 

med ett antal biverkningar. Sedan några år finns intranasal smärtlindring att tillgå som ett 

alternativ. Trots ett i vissa avseenden bristfälligt studieprotokoll har vi i denna studie kun-

nat visa att prehospital administrering av sufentanil tycks ge en bra smärtlindring som lig-

ger inom behandlingsmålet. Vi har heller inte påvisat en större förekomst av biverkningar 

än tidigare studier. Däremot visar vårt resultat att barn i viss utsträckning blir slöa vid be-

handling med intranasalt sufentanil. Det var dock svårt att dra några större slutsatser uti-

från denna studie, dels på grund av protokollets utformning, att det från början inte var av-

sett för forskning samt ett högt externt bortfall. 

 

Klinisk tillämpbarhet 

 

Denna studie visade att adekvat smärtlindring kunde erbjudas till patienter utan PVK med 

bra effekt. Patienterna uppfyllde målet med smärtlindring och endast enstaka allvarliga bi-

verkningar påträffades. Resultatet i denna studie skulle kunna användas för intern utbild-

ning gällande intranasal smärtlindring inom ambulanssjukvården.  

Vidare skulle det även kunna användas som del i utbildning på kliniker som vill införa 

intranasal smärtlindring, t.ex. akutmottagningar eller vårdcentraler. Vidare forskning be-
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hövs för att ge en ökad kunskap om intranasal smärtlindring med sufentanil i ett prehospi-

talt kontext på ett generellt plan.  Mer specifikt skulle framtida forskning kunna fokusera 

på i vilken utsträckning sufentanil i kombination med andra preparat kan ge en bättre 

smärtlindring. Om barn, som denna studie visade, blir slöa eller sederade. Det vore även av 

intresse att studera om det föreligger skillnader inom barngruppen relaterat till ålder och 

vikt. Även variabeln kön, man eller kvinna, skulle kunna studeras för att se om det finns 

skillnader däremellan. Det vore även intressant att vidare studera den omgivande miljöns 

betydelse för valet av smärtlindringsmetod samt graden av smärtlindring. Slutligen skulle 

framtida studier även kunna fokusera mer på specifika diagnoser/skadetyper och se vilka 

som har bäst effekt av intranasal smärtlindring med sufentanil. 
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