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SAMMANFATTNING 

 

Den vanligaste orsaken till att patienter kommer till akutmottagningarna är på grund av 

smärta. De största svårigheterna som sjuksköterskor upplever på akutmottagningen är att 

patienterna erhåller otillräcklig smärtbedömning och smärtlindring. Patienter som är i 

behov av smärtlindring erhåller inte detta i samma omfattning om de har tolkbehov, vilket 

kan bero på kommunikationshinder, språkförbistring, oklar vakenhetsgrad, intoxikation, 

demens eller svårigheter i att beskriva smärtans intensitet, duration och placering. Det 

ställer krav på att sjuksköterskorna i kommunikationen med dessa patienter är lyhörda och 

uppmärksamma på patienternas uttryck och hur de beskriver sin smärta.  

Syftet var att undersöka vilka strategier som sjuksköterskor på akutmottagningar nyttjar 

vid smärtbedömning av patienter med nedsatt kommunikationsförmåga.  

 

Metoden som användes var en kvalitativ, empirisk studie där fyra fokusgruppsintervjuer 

användes för insamling av datamaterial. Totalt 18 sjuksköterskor från 3 akutmottagningar 

deltog. Fokusgruppsintervjuerna ljudinspelades, transkriberades och därefter analyserades 

materialet med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys utifrån en induktiv ansats. 

Resultat presenteras i tre huvudkategorier: Subjektiv värdering, Objektiv triagering och 

Explicera samt nio underkategorier. Det framkom olika strategier som sjuksköterskor 

används vid smärtbedömning av patienter med nedsatt kommunikationsförmåga. Beroende 

på vilken nedsatt kommunikationsförmåga patienter har, krävs det olika tillvägagångssätt 

för att omhänderta dem på ett optimalt sätt på akutmottagningen.  

 

Slutsats var att användandet av specifika anpassade smärtskattningsskalor till patienter med 

nedsatt kommunikationsförmåga inte används utan andra strategier nyttjas istället. Genom 

att bruka enskilda eller flera strategier i samband med smärtbedömning kan det generera en 

förbättrad omvårdnad för patienterna. 

Nyckelord: Smärtbedömning, sjuksköterskor, kommunikation, omvårdnad, akutmottagning 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Pain is the most common complaint by patients at the emergency department. Nurses 

experience that the biggest difficulties at the emergency department are patients inadequate 

pain assessment and pain relief. Patients that are in need of pain relief will not receive this 

in the same extent if they require interpretation which can derive from communication 

obstacles, language barriers, uncertain consciousness, intoxication, dementia or difficulties 

to describe the intensity, duration and localization of the pain. This sets tough requirement 

on nurses in their communication with these kinds of patients and demands them to be 

observant and responsive to the patient’s expressions and how they describe their pain.   

 

The aim was to examine what type of strategies nurses at emergency department use to 

assess pain in patients with impaired communication abilities. 

A qualitative empirical study was chosen as method and four focus group interviews was 

conducted to collect data. A total of eighteen registered nurses from three different 

emergency department participated. The focus groups interviews were recorded, 

transcribed and then analysed with a qualitative inductive analysis method. 

 

The result is presented in three main categories: Subjective assessment, Objective 

evaluation and Explicate followed by nine subcategories. Different strategies emerged that 

were used by nurses in assessing pain in patients with reduced communication abilities. 

Depending on what kind of communication impairment the patients have, different courses 

of action were implemented to take care of the patients in the most favourable way at the 

emergency department. 

The conclusion derived in that specific adapted pain assessment scales were not used for 

patients with impaired communication abilities but rather other strategies were used 

instead. By using individual or multiple strategies when assessing patients, it may 

procreate an improvement in the care of the patients. 

Keywords: Pain assessment, registered nurses, communication, care, emergency 

department 
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BAKGRUND 

Den vanligaste orsaken till att patienter söker sig till akutmottagningen är på grund av 

någon form av smärta (Patil, Srinivasarangan, Ravindra & Mundada, 2017; Tanabe & 

Buschmann, 2000; Taylor et al., 2017). Smärta definieras av International Association for 

the Study of Pain [IASP] (2012) som “An unpleasant sensory and emotional experience 

associated with actual or potential tissue damage, or described in terms of such damage”. 

Självskattning är den absolut vanligaste formen för smärtbedömning men många patienter 

kan inte förmedla sin smärtupplevelse vilket riskerar att utsätta dem för sämre 

smärtbehandling (Voepel-Lewis, Zanotti, Dammeyer & Merkel, 2010). IASP betonar 

vidare att oförmågan att kommunicera inte fråntar en persons smärtupplevelse och dennes 

eventuella behov av en adekvat smärtlindring. Linton (2013) menar att lindra smärta är ett 

centralt mål som vårdpersonal strävar efter, men smärta är ett komplicerat fenomen vilket 

kan vara svårbegripligt för både patienter och vårdpersonal. Om vårdpersonal förstår 

patienter med smärta reduceras riskerna för onödigt lidande genom att omvårdnaden 

förbättras (Linton, 2013). 

Akutmottagning och smärta 

I Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU] (2010) benämns att 

akutmottagningen är sjukhusets kärna och en gemensam nämnare för de som söker sig dit 

är att de upplever en oroskänsla över sin kropp och hälsa. De behöver få hjälp med sin 

ängslan i form av att undersökas och bedömas av sjukvårdspersonal. På akutmottagningen 

är hälsohistoria, aktuell sökorsak och vitala parametrar de avgörande faktorerna för 

triagering av patienternas tillstånd samt dess allvarlighetsgrad. Bedömning, patientflöde 

och patientsäkerhet är de primära hörnstenarna i triagesystemet som finns på de flesta 

akutmottagningarna idag, där omvårdnad och medicinska insatser sätts in efter patienternas 

behov (SBU, 2010). Enligt hälso- och sjukvårdslagens 2§ (SFS, 1982:763) ska vård ske på 

lika villkor för alla människor och förtur ska ges till den som är i störst behov av sjukvård. 

I patientlagens 6§ och 7§ (SFS, 2014:821) poängteras att alla människor ska visas respekt, 

behandlas lika samt erhålla en professionell hälso- och sjukvård med god kvalitet till 

patienten, baserad på vetenskaplig och erfarenhetsmässig grund. I Tanabe och Buschmanns 

(2000) studie vittnar sjuksköterskor om att en av de största svårigheterna som de upplever 

på akutmottagningen är att patienterna erhåller otillräcklig smärtbedömning och 

smärtlindring. En studie av Dale och Bjørnsen (2015) stödjer fenomenet att patienter på 

akutmottagningar inte erhåller en tillfredsställande värdering eller behandling av smärta. 

Anledningen till att smärtlindringen inte är optimal på akutmottagningar kan bero på olika 

strukturella hinder eller attityder inom verksamheten. Andra orsaker uppges bero på 

kommunikationshinder, språkförbistring, oklar vakenhetsgrad, intoxikation, demens samt 

svårigheter i att beskriva smärtans intensitet, duration och placering (Dale & Bjørnsen, 

2015). 

Sjuksköterskors smärtbedömning 

Guru och Dubinsky (2000) visar att sjuksköterskor och läkare tenderar att underskatta 

patienters smärta. Om vårdpersonalen inte använder skattningsinstrument får patienterna 

inte samma möjlighet att ge uttryck för nivån på sin smärta, vilket i sin tur kan leda till 

sämre smärtbehandling. Vidare lyfts vikten av att dokumentera de skattade värdena och 

sedan utvärdera dessa för att patienternas smärtbehandling ska bli så optimal som möjligt 

på akutmottagningen (Guru & Dubinsky, 2000). Norrbrink, Lund och Lundeberg (2014) 

beskriver att det krävs en grundlig smärtanalys för att finna anledningen till patienters 

smärta oavsett om smärtan är akut eller långvarig. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Patil%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29097856
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Srinivasarangan%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29097856
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ravindra%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29097856
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mundada%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29097856
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Taylor%20DM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27789567
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Taylor%20DM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27789567
https://www.iasp-pain.org/
https://www.iasp-pain.org/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bj%26%23x000f8%3Brnsen%20LP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26514633
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bj%26%23x000f8%3Brnsen%20LP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26514633
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Guru%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10645828
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dubinsky%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10645828
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Guru%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10645828
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dubinsky%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10645828
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Puntillo, Neighbor, O’Neil och Nixon (2003) visar i sin undersökning hur markant 

smärtskattningen skiljer sig mellan sjuksköterskor och patienter och hur denna dessutom 

påverkas av var någonstans patienterna har ont. I bästa fall var patienters och 

sjuksköterskors bedömning av smärtnivån överensstämmande till 50 procent, till exempel 

vid huvudvärk. Uppgavs muskuloskeletal smärta överensstämde däremot patienternas och 

sjuksköterskornas skattning enbart vid fem procent av fallen (Puntillo et al., 2003). 

Duignan och Dunn (2008) som i sin studie använde sig av samma förfarande som i Puntillo 

et al.:s undersökning, fann att de fick motsvarande resultat som tyder på att sjuksköterskor 

underskattar patienternas smärtintensitet. Även i denna studie visade det sig att 

bedömningen av smärtnivån vid muskuloskeletal smärta var minst överensstämmande 

mellan sjuksköterskor och patienter. I en studie av Stalnikowicz, Mahamid, Kaspi och 

Brezis (2005) bekräftas att sjuksköterskors uppskattning av patienters smärta skiljer sig 

negativt från patienternas egna värderingar och i genomsnitt rörde det sig nästan om två 

poäng på VAS (Visual Analog Scale). 

Smärtbedömning utgår i många fall från patienternas egen skattning av smärtan och 

konkretiseras enklast med ett skattningsinstrument som sedan ligger till grund för 

utvärdering av smärtbehandlingen (Norrbrink et al., 2014). I en studie av Eder, Sloan och 

Todd (2003) framhölls att bedömningsinstrument inte används i tillräcklig utsträckning på 

akutmottagningen men att det fanns dokumenterat i journaler att patienter hade smärta. När 

NRS (Numeric Rating Scale) användes kortades tiden till behandling och visade också vid 

senare utvärdering en minskad oligoanalgesi, det vill säga underbehandlad smärta (Patil et 

al., 2017). Även om användandet av självskattningsinstrument blivit vanligare är de 

endimensionella skalorna inte avpassade för att väga in både den emotionella och 

sensoriska smärtupplevelsen, vilket kan ha betydelse för patienternas omhändertagande 

(Knotkova, Crawford, Mokrejs, Padour & Kuhl, 2004). För att kunna smärtbedöma 

patienter som inte har verbala förutsättningarna för att själva kunna skatta sin smärta 

beskriver Herr, Coyne, McCaffery, Manworren och Merkel (2011) andra användbara 

instrument, till exempel PAINAID (The Pain Assessment in Advanced Dementia Scale) 

som är inriktad mot patienter med demens och kan användas inom akutsjukvård. Herr et al. 

omnämner även andra skattningsskalor, däribland FLACC (Face Legs Activity Cry and 

Consolability) som är ett observationsinstrument där framförallt patientens rörelsemönster 

och mimik studeras. Nesbitt, Moxham, Ramadurai och Williams (2015) beskriver att 

Abbey Pain Scale, som är ett annat observationsinstrument, kan användas till patienter med 

nedsatt kommunikationsförmåga och menar att sjukvårdspersonal kan behöva utbildning 

för att nyttja detta instrument vid smärtbedömning. 

Benaim et al. (2007) beskriver att om ett specifikt skattningsinstrument inte är applicerbart 

eller uppfattas ge ett ofullständigt utfall kan tillgång till andra instrument komplettera 

patientens smärtbedömning. Verbala smärtskalor är bland annat inte anpassade för 

patienter med grav afasi och horisontalt avlästa instrument, till exempel VAS, kan förlora 

sin fulla funktion hos patienter med neglekt eftersom de inte kan se hela skalan (Benaim et 

al., 2007). McDermott, Nichols och Lovell (2014) visar i sin studie att patienter med 

kognitiva besvär bedömdes mer sällan med smärtskattningsinstrument än patienter som 

inte hade några kognitiva besvär. De fick ofta också vänta längre på smärtbehandling och 

erhöll mindre potenta läkemedel. Benaim et al. (2007) beskriver att FPS (Faces Pain Scale) 

kan användas på patienter som inte kan prata eftersom den inte ställer samma krav på 

verbal förmåga men precis som med VAS behöver den eventuellt presenteras lodrätt för att 

inte missuppfattas av patienter med neglekt. 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S152490420300033X#!
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Duignan%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18519050
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Duignan%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18519050
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dunn%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18519050
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Patil%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29097856
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Herr%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22117755
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Coyne%20PJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22117755
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McCaffery%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22117755
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Manworren%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22117755
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Merkel%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22117755


 

3 

 

Kommunikation  

Baggens och Sandén (2014) belyser att kommunikation sker genom en interaktion mellan 

människor och kan vara både verbal och icke-verbal. Kirkevold och Strømsnes-Ekern 

(2003) anser att vid förmedling av människors uppfattningar samt vid åsiktsdelning med 

andra har människor kommunikationen som verktyg för detta ändamål. Linton (2013) 

menar att basen för kommunikation är samspelet i utbyte av information mellan individer. 

På akutmottagningen kan kommunikationen bli eftersatt då personalen i första hand lägger 

sin fokus på att avgöra huruvida patienter är i ett livshotande tillstånd, snarare än att 

förmedla till dem vad som händer eller kommer att hända (Elmqvist, Fridlund & Ekebergh, 

2011). Vidare är kommunikation ett grundläggande redskap för att behandling av 

patienters smärta ska bli så effektiv som möjligt och ställer således krav på goda 

kommunikationsfärdigheter (Linton, 2013). Rhodin (2014) menar att i detta ingår att vara 

lyhörd för patienters uttryck och hur de beskriver sin smärta. Att utgå från patienternas 

perspektiv är väsentligt för att komma till förståelse för deras personliga smärtupplevelse 

och för att smärta ska kunna behandlas behöver den följaktligen förmedlas och identifieras 

(Rhodin, 2014).   

 

Kim (2010) beskriver omvårdnaden av patienter utifrån fyra domäner; patientdomänen, 

patient-sjuksköterskedomänen, omgivningsdomänen samt yrkesdomänen. I patient-

sjuksköterskedomänen lyfter Kim fram fenomenet kommunikation som en avgörande del i 

omvårdnadsutförandet genom utbyte av information mellan patient och sjuksköterska. 

Kommunikation förklaras som förmedling människor emellan genom användandet av 

gemensamt språk eller tecken, vilket grundas på kultur och samhällsnormer. Enligt Kim är 

det viktigt att studera fenomenet kommunikation inom omvårdnad, eftersom 

informationsutbytet påverkar patientens samsyn, inlärning, nöjdhet och hälsa. Genom 

kommunikationen sker ett utbyte av information inte enbart mellan sjuksköterskor och 

patienterna utan även med patienternas anhöriga (Kim, 2010). 

Kommunikationssvårigheter och smärta 

Socialstyrelsen (2017) belyser vikten av att sjukvårdspersonal använder sin kliniska blick 

för att kunna tolka människors olika tecken på sjukdom eller smärta, framförallt hos 

patienter med svårigheter att förmedla vad de känner såsom vid exempelvis intellektuell 

funktionsnedsättning. Amor-Salamanca och Menchon (2017) har funnit att patienter med 

intellektuell funktionsnedsättning som söker sig till akutmottagningen ofta har sämre 

förmåga att förmedla sina symtom. Patienter med intellektuell funktionsnedsättning har 

också en sämre färdighet att kommunicera sin smärtupplevelse, vilket gör att deras 

smärtbedömning försvåras. Dessutom erhåller de mer sällan en korrekt diagnos och 

behandling jämfört med patienter utan funktionsnedsättning (Amor-Salamanca & 

Menchon, 2017). 

 

Ely, Chen-Lim, Carpenter, Wallhauser och Friedlaender (2016) beskriver att precis som 

patienter med intellektuell funktionsnedsättning har patienter med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar ofta sämre förmåga att ge uttryck för smärta. I deras fall beror det 

framför allt till följd av brister i det känslomässiga samspelet med omgivningen. Det 

betyder dock inte att deras smärtupplevelse är mindre, bara att de inte uppvisar sådant 

beteende som anses typiskt för att förmedla smärta. Denna typ av patienter har blivit mer 

vanligt förekommande inom sjukvården, och sjukvårdspersonal är i regel inte förberedd att 

anpassa omhändertagandet av dessa individer och deras behov (Ely et al., 2016). Patienter 

med intellektuell funktionsnedsättning uppfattas i en studie av Malviya, Voepel-Lewis, 

Merkel och Tait (2005) ha samma smärtupplevelse likt patienter som är intellektuellt 

intakta men likväl bedöms de intellektuellt funktionsnedsatta få mindre smärtstillande.  

https://www.adlibris.com/se/sok?q=Karen%20Str%C3%B8msnes%20Ekern
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Elmqvist%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22192405
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fridlund%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22192405
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ekebergh%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22192405
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Amor-Salamanca%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28054733
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Menchon%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28054733
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Amor-Salamanca%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28054733
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Menchon%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28054733
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Menchon%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28054733
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ely%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26703326
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chen-Lim%20ML%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26703326
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Carpenter%20KM%202nd%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26703326
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wallhauser%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26703326
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Friedlaender%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26703326
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ely%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26703326
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Orsaken till den reducerade mängden smärtstillande relateras till att det var svårare att 

utföra smärtbedömning på dessa individer och att dokumentation var bristfällig (Malviya et 

al., 2005). Ely et al. (2016) menar att patienters självskattning, anhörigas tolkning och 

vårdgivarens estimering av smärta hos patienter med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar är mer känsliga för felbedömning och riskerar bli bristfällig. 

Anhöriga kan hjälpa till att utöver språk även tolka kroppssignaler. I de fall där språket inte 

fungerar kan beteende vara den enda kommunikationskanalen och det blir då en stor 

utmaning för vårdpersonalen att förhålla sig till (Ely et al., 2016). 

 

Patienter som är i behov av smärtlindring erhåller inte sådan i samma omfattning om de 

har tolkbehov, vilket kan bero på kommunikationsproblem eller bristande förmåga hos 

personalen att göra en korrekt skattning av patienternas smärta (Taylor et al., 2017). Både 

laboratoriestudier och kliniska studier har enligt Edwards, Fillingim och Keefe (2001) visat 

etnicitettillhörighetens betydelse för upplevd smärta, och att det även kan visa sig genom 

skillnader i vitalparameterar såsom förhöjd hjärtfrekvens och blodtryck. Etniska faktorer 

påverkar också hur smärta upplevs och framställs, både känslomässigt och till beteende 

(Edwards et al, 2001). Brady, Veljanova och Chipchase (2016) har även sett att 

migrationsbakgrund kan vara en faktor som påverkar smärtupplevelsen. Det åligger 

sjuksköterskan att värdera och reflektera över alla olika faktorer som kan påverka och 

komplicera smärtbedömningen av patienter (Hawthorn & Redmond, 1999). 

Sjuksköterskors funktion i samspelet med patienter 

I Patientsäkerhetslagen 1§, kap. 6 (SFS, 2010:659) betonas att hälso- och 

sjukvårdspersonal ska tillämpa ett evidensbaserat omhändertagande i sitt yrkesutövande. 

Detta är överensstämmande med vad som beskrivs som en av sjuksköterskans 

kärnkompetenser; evidensbaserad vård, vilket i omvårdnadsprocessen omfattar bedömning, 

åtgärder och resultat (Johansson & Wallin, 2013). Ekman och Norberg (2013) nämner 

personcentrerad omvårdnad som en annan av sjuksköterskans kärnkompetenser. 

Sammanfattningsvis handlar det om att patienterna ska sättas i fokus och bland annat ges 

utrymme för att beskriva upplevelser, känslor och symtom som är förknippat med deras 

illabefinnande eller sjukdom, såsom smärtupplevelse. Patienterna tillsammans med 

anhöriga och vårdpersonal bildar partnerskap där deras olika upplevelser, erfarenheter och 

kunskaper vävs samman till en plan för omhändertagandet (Ekman & Norberg, 2013).  

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) beskriver hur sjuksköterskor tillsammans med 

patienterna kan bestämma åtgärder i omvårdnaden och att sjuksköterskornas ståndpunkt 

grundar sig på insatser som är evidensbaserade. Kim (2010) beskriver sjuksköterskans 

funktion i omvårdnadsprocessen till att ta hand om patientens problem. I detta innefattas att 

samla all tillgänglig information och värdera information som uppdagas samt vilken 

betydelse den har. Med hjälp av informationen utvecklas planer för att lösa problemen 

genom lämplig och effektiv åtgärd med vetenskaplig förankring. Slutligen menar Kim att 

sjuksköterskan ska utvärdera åtgärderna och om nödvändigt anpassa dessa för patientens 

problem. 

En förutsättning för personcentrerad omvårdnad är att personalen har kompetensen som 

behövs och att de får tillgång till utbildning med sådan inriktning (Ekman & Norberg, 

2013). Då smärta är den huvudsakliga orsaken till besök på akutmottagningen lyfter 

Tanabe och Buschmann (2000) att det är viktigt att sjuksköterskorna ökar sina kunskaper 

inom smärthantering.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ely%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26703326
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ely%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26703326
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Edwards%20CL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11690726
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fillingim%20RB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11690726
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Keefe%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11690726
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Edwards%20CL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11690726
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brady%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26588691
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Veljanova%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26588691
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chipchase%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26588691
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Utöver Ekman och Norbergs (2013) beskrivning av personcentrerad omvårdnad menar 

Riksföreningen för akutsjuksköterskor och Svensk sjuksköterskeförening (2017) att 

specialistsjuksköterskor inom akutsjukvård även bör ha förmåga och kunskap kring 

identifiering av patienter som befinner sig i en utsatt eller sårbar situation, samt hjälpa 

patienterna ur denna ofördelaktiga belägenhet. Svårigheter i att identifiera smärta och 

utföra smärtbedömning anses av Molin (2014) vara än mer komplicerat vid bristande 

kommunikation mellan vårdpersonal och patienter, i synnerhet vid funktionsnedsättningar 

hos den sistnämnda. Tanabe och Buschmann (2000) belyser även att genom ett ökat 

kunnande kring analgetika och objektiva smärtbedömningar kommer sjuksköterskor på 

akutmottagningar förbättra sina förmågor som patientföreträdare.  

 

Både Johansson och Wallin (2013) samt Riksföreningen för akutsjuksköterskor och Svensk 

sjuksköterskeförening (2017) beskriver att den evidensbaserade vården exempelvis handlar 

om att ge en adekvat vård där nyttjandet för vård och behandling sker baserat på 

vetenskapliga kunskaper. Likaså betonar de betydelsen av att specialistsjuksköterskor har 

kunskap och förmåga att kunna utföra adekvata åtgärder för de tolkade symtom eller 

tecken som identifieras hos patienterna. Evidensbaserad kunskap i kombination med 

erfarenhetsbaserad kunskap är värdefull vid omvårdnad av patienter med nedsatt 

kommunikationsförmåga, då kunskaperna tillsammans med övriga kroppsliga uttryck får 

ligga till grund för omhändertagandet (Ekman & Norberg, 2013). Enligt Kristensson-

Ekwall (2010) kan omhändertagandet inom akutsjukvården försvåras eftersom den 

personcentrerade omvårdnaden måste beaktas med hänsyn till kombinationer av skilda 

förutsättningar gällande patienter och omgivningen de befinner sig i samt deras relation till 

illabefinnandet. Om patienters förutsättningar sammanvägs utifrån en helhetssyn kan en 

förbättrad omvårdnad möjliggöras. Konklusionen är att det behövs ett holistiskt 

förhållningssätt för att kunna utföra personcentrerad omvårdnad (Kristensson-Ekwall, 

2010). 

Problemformulering 

Smärta är den vanligaste sökorsaken på akutmottagningen och oligoanalgesin som 

förekommer där är betydande. En av orsakerna till detta anses vara kommunikationsbrist, 

vilket kan bli än mer påtagligt för patienter som till följd av sjukdom, skada, kognitiv 

störning eller språkförbistring har nedsatt kommunikationsförmåga. Mötet mellan patienter 

och sjuksköterskor på akutmottagningen kan vara avgörande för hur patienternas smärta 

omhändertas, både vid ankomst och fortsättningsvis under vårdtillfället. Sjuksköterskors 

strategier för att optimera omhändertagandet och kunna göra en korrekt bedömning av 

dessa patienter är än viktigare eftersom de har nedsatt kommunikationsförmåga. 

 

Kommunikationssvårigheterna kan i sin tur leda till en bristfällig smärtbedömning, det vill 

säga identifiering och värdering, eftersom smärtanamnesen möjligen blir begränsad och 

ofullständig. Smärtbehandlingen av dessa patienter riskerar således att bli undermålig 

relaterat till den nedsatta kommunikationsförmågan. När författarna sökte efter tidigare 

genomförda studier inom ämnet påträffades ett fåtal studier inom området. Det fanns 

exempelvis studier med inriktning på smärta hos patienter med demens eller patienter med 

afasi men dock inte med det sjuksköterskeperspektiv som författarna avsåg i denna studie. 

Om sjuksköterskors bemötande och omhändertagande av patienter med nedsatt 

kommunikationsförmåga studeras, kan strategier belysas och lyftas fram. Skulle dessa 

strategier sedermera kunna implementeras och nyttjas av fler sjuksköterskor på 

akutmottagningar, torde tillvägagångssättet bidra till ett bättre omhändertagande av 

patienter som har svårigheter att förmedla sin smärta.  
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I den händelse att det dyker upp strategier som inte har vetenskaplig förankring kan dessa 

möjligen vara subjekt för framtida forskning. 

SYFTE 

Syftet var att undersöka vilka strategier som sjuksköterskor på akutmottagningar nyttjar 

vid smärtbedömning av patienter med nedsatt kommunikationsförmåga. 

METOD 

Ansats och Design 

Studien genomfördes som en kvalitativ empirisk studie utifrån en induktiv ansats. 

Olsson och Sörensen (2011) redogör för att den induktiva ansatsen som ofta används i 

kvalitativa metoder utgår från iakttagelser från verkligheten som sedan i sin tur kan 

hänföras till en teori. Polit och Beck (2017) belyser att induktiv ansats härrör från 

observationer förankrade i klinisk erfarenhet där en idé formas utifrån specifika mönster 

och händelser inom ett fenomen. I den genomförda studien nyttjades 

fokusgruppsintervjuer. Målet för fokusgruppsintervjuer är enligt Kvale och Brinkmann 

(2014) att bringa fram olika uppfattningar och upplevelser kring ett ämne.  

 

Urval 

Bekvämlighetsurval användes och dess geografiska begränsning förlades till 

akutmottagningar på tre traumasjukhus i södra Sverige. Med traumasjukhus åsyftas 

sjukhus med akutmottagningar som är öppna dygnet runt och som kan omhänderta trauma 

larm av nivå ett kategori.  Inklusionskriterierna för deltagande i fokusgrupperna var 

sjuksköterskor med triageringserfarenhet och som hade minst ett års vana av att bedöma 

patienter i samband med inskrivning på akutmottagningen. Sjuksköterskor som inte arbetat 

kliniskt på en akutmottagning det senaste året exkluderades. För att få deltagare till studien 

upprättades ett informationsblad där ämnesområdet och önskat antal deltagare beskrevs 

(bilaga 1) och skickades ut via e-post till verksamhetscheferna på de tre 

akutmottagningarna. I e-posten bifogades också deltagarnas informationsblad (bilaga 2), i 

vilket inklusionskriterierna var beskrivna, och samtyckesformuläret (bilaga 3). Samtliga 

verksamhetschefer meddelade intresse för klinikens deltagande i studien och efter deras 

godkännande sändes formuläret tillbaka till författarna. Sjuksköterskor på respektive 

akutmottagning tillfrågades om deltagande antingen muntligt, eller skriftligt via e-post. 

Urvalet till fokusgruppsintervjuerna skilde sig åt mellan de olika klinikerna. På den ena 

akutmottagningen fick författarna utgå från tillfällen då kliniken hade utrymme att, utan 

påverkan på verksamhetens bemanning, undvara intresserade deltagare och att dessa 

dessutom matchade inklusionskriterierna. Intresserade deltagare till studien från de andra 

två akutmottagningarna samordnades av respektive enhetschef och intervjuerna kunde 

genomföras de datum som författarna föreslagit. För att verksamheterna skulle kunna 

tillhandahålla deltagare till studien genomfördes alla fokusgruppsintervjuer på 

överlappningstiden i skiftbytet mellan morgon- och kvällspasset. Samtliga deltagare erhöll 

skriftlig information om studien, medverkandet och samtyckesformulär (bilaga 2 och 3), 

antingen via brev eller e-post. Därefter lämnades de påskrivna samtyckesformulären åter 

till författarna. Fokusgruppsintervjuerna genomfördes under december 2017 och januari 

2018. 
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Författarnas mål att inkludera fyra till sex deltagare i varje fokusgrupp uppfylldes och i 

realiteten blev det fyra intervjutillfällen där två fokusgrupper omfattades av respektive fyra 

deltagare och de andra två bestod av vardera fem deltagare. Gensvaret på förfrågningarna 

genererade 21 potentiella informanter fördelat på 3 akutmottagningar. När intervjuerna väl 

genomförts blev det totala antalet deltagare 18 stycken eftersom det vid olika 

intervjutillfällen blev ett bortfall med 1 deltagare vardera för 3 av grupperna. 

Könsfördelningen inom de olika fokusgrupperna var något förskjuten då det bland de 18 

deltagarna fanns 13 kvinnor, dock bestod ingen av grupperna av medverkande av enbart 

samma kön. Representationen sett till fördelning mellan erfarenhetsår som sjuksköterskor 

sträckte sig från 1,5 år till 46 år och deras anställning på akutmottagningen varierade i sin 

tur mellan 1,5 år och 42 år. Flertalet av deltagarna i fokusgrupperna hade arbetat som 

sjuksköterskor i 10 år eller längre men överlag var tiden med placeringen på 

akutmottagningen 10 år eller kortare. Tiden för de olika fokusgruppsintervjuerna varade 

mellan 23 och 53 minuter. 

Datainsamlingsmetod 

Sjuksköterskor från akutmottagningar intervjuades i fokusgrupper för att fånga deras 

upplevelser, handlingar och erfarenheter inom området. Polit och Beck (2017) beskriver 

fokusgrupp som en intervjuform där flera deltagare samlas för diskussion utifrån 

förutbestämda ämnesfrågor. En intervjuguide (bilaga 4) var utformad och testades i en 

provintervju för att se om guiden kunde användas vid de faktiska intervjutillfällena. 

Krueger och Casey (2009) använder sig inte av provintervjuer i fokusgruppskonstellation 

då de anser dessa som tidsödande och arbetskrävande, vilket kan ses i relation till att deras 

storleksuppfattning av en fokusgrupp kan sträcka sig upp till tolv deltagare. Däremot 

beskrivs att de provar sina frågor muntligt på ett mindre antal personer, som om det vore 

individuella intervjuer, för att utvärdera om frågorna anses komplexa eller otydliga. I 

motsats till Kreuger och Casey använde sig författarna till denna studie av en fokusgrupp 

till provintervjun, bestående av fyra deltagare. Detta gav författarna möjlighet att träna på 

en, för dem, ny metod men också för att se hur frågorna faktiskt fungerade i 

gruppsammanhang samt om intervjuformen gav användbar data som svarade mot syftet.  

I samband med provintervjun testades även ljudinspelningen på mobiltelefonen och 

diktafonen, författarnas roller som moderator och notarie samt intervjuns varaktighet. 

Breen (2007) menar att provintervjuer kan genomföras i grupp och att det ger en god grund 

för att evaluera frågorna och intervjuns komposition samt om moderatorns involvering 

under intervjun behöver justeras. Även Dalen (2015) påtalar att provintervjuer alltid bör 

genomföras för att testa intervjuguiden, teknisk utrustning samt ge intervjuaren möjlighet 

att öva och därmed skapa bra förutsättningar inför de kommande intervjuerna. 

Totalt genomfördes fyra fokusgruppsintervjuer varav den första var en provintervju. Data 

som framkom i samband med den sistnämnda har också inkluderats i studien. Breen (2007) 

nämner att data som insamlats under provintervjuer kan användas i studier om det inte 

förekommer några omfattande justeringar av intervjuguiden inför de huvudsakliga 

intervjuerna. Båda författarna närvarade vid samtliga fokusgruppsintervjuer där den ena 

författaren fungerade som moderator medan den andra förde minnesanteckningar av 

diskussionerna som förekom. Intervjuerna spelades in med ljudupptagningsutrustning, 

antingen med mobiltelefon eller med diktafon. För att underlätta för intervjudeltagarna 

genomfördes intervjuerna i anslutning till deltagarnas respektive arbetsplats och väl avskilt 

för att undgå riskerna för störande moment eller avbrott.  



 

8 

 

När fokusgrupperna hade samlats vid de olika intervjutillfällena började författarna med att 

presentera sig själv och bakgrunden till studien. Deltagarna fick också presentera sig för 

varandra och för författarna. De medverkande fick åter igen information kring deras 

rättigheter och vad deltagandet innebar. Grupperna informerades också om 

förhållningsreglerna och det gavs utrymme för eventuella frågor eller funderingar. Med 

intervjuguiden som utgångspunkt påbörjades intervjuerna med övergripande frågor för att 

sedan inriktas mer ämnesspecifikt. Fortlöpande under intervjuerna ställdes fördjupande 

frågor såsom; Kan du förtydliga hur du menar? Vill du utveckla? 

Fokusgruppsintervjuernas upplägg, som är beskrivet enligt ovan, grundar sig på Breens 

(2007) förfarande. 

Datainsamlingen fortlöpte under intervjuerna utifrån en semistrukturerad karaktär genom 

öppna frågor. Enligt Olsson och Sörensen (2011) tenderar intervjuer som är mindre 

strukturerade att vara mer inbjudande och föranledande för deltagarna, vilket då kan ge 

mer riklig och informationsrik respons. Avslutningen på intervjuerna styrdes av att det 

antingen inte framkom någon mer data från fokusgrupperna eller att moderatorn ansåg att 

diskussionsämnet var mättat. Som avslutning rekommenderar Breen (2007) insamling av 

bakgrundsinformation från fokusgruppsdeltagarna, till exempel ålder, kön eller andra 

upplysningar som kan vara viktiga för studien. Till skillnad från Breen valde författarna till 

studien att samla in bakgrundsinformationen redan i början av intervjuerna för att 

säkerställa att deltagarna matchade inklusionskriterierna. 

Dataanalysmetod 

Författarna genomförde en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats som utgick från 

Danielssons (2017b) beskrivning av analysförfarande och avsikten med denna analysform 

är att utifrån texter identifiera konkreta komponenter genom att bilda koder och utforma 

kategorier. Danielssons beskrivna analysmetod användes då den följer en enkel och 

överskådlig struktur som passade väl då författarna inte utgick från någon teori utan avsåg 

att finna och belysa fenomen.  

En av intervjuerna transkriberades av författarna var för sig och texterna jämfördes sedan 

tillsammans för att hitta och justera deviationer. Transkribering av de andra tre intervjuerna 

utfördes av en extern medhjälpare som erhållit de avidentifierade ljudfilerna på 

lösenordsskyddad USB-sticka. Samtliga intervjuer lyssnades igenom, jämfördes mot 

transkriptionerna och även anteckningarna som förts under intervjutillfällena. Därefter 

gjordes markeringar med överstrykningspenna i de utskrivna dokumenten på de 

meningarna som svarade mot syftet (meningsbärande enheter). Författarna skrev ut syftet 

på ett A4 papper och hade det hela tiden bredvid sig under analysprocessen för att snabbt 

och enkelt kunna se om data svarade mot syftet, vilket Mårtensson och Fridlund (2017) 

betonar kan vara till nytta. Här upprepade författarna förfarandet att initialt arbeta var för 

sig och därefter sammanställa fynden. På så sätta säkerställdes att relevant data från 

intervjuerna påträffats och belysts samt att det svarade mot syftet. Därefter diskuterades 

materialet tillsammans för att nå konsensus. När författarna var nöjda och överens kring de 

essentiella delarna i texterna överfördes korrigeringarna och överstrykningarna till ett 

gemensamt dokument. Målet med att författarna genomförde delar av analysen 

självständigt var att de inte skulle påverka varandra utan att var och en skulle bilda sig en 

egen uppfattning av det insamlade materialet. 

Texterna som transkriberades från fokusgruppsintervjuerna sammanfogades sedan i sin 

helhet efter varandra i ett gemensamt dokument som radnumrerades.  
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Avsikten med detta tillvägagångssätt var för att författarna vid behov enkelt skulle kunna 

gå tillbaka i dokumenten och hitta var i intervjuerna de funnit de meningsbärande 

enheterna i fall sammanhanget förlorats. Förfarandet med radnumrering rekommenderas av 

Krueger och Casey (2009) eftersom det underlättar att hitta specifika citat i 

transkriptionerna. Ur det gemensamma dokumentet lyftes de meningsbärande enheterna ut, 

med radnumreringen, till ett nytt dokument med utrymme i marginalen för att få plats med 

kondenserade meningsenheter (förkortade meningar). Återigen arbetade författarna enskilt, 

denna gång med att förkorta meningarna som valts ut, innan dessa sammanställdes i det 

upprättade dokumentet. Även här åtföljdes texten av radnumreringen för att enkelt kunna 

härledas tillbaka till intervjutexten i sin helhet. 

 

Dokumentet med de kondenserade meningsenheterna skrevs sedan ut på papper och varje 

enhet klipptes ut och sorterades därefter i olika högar utifrån deras ämnesinnehåll. De 

enheter som inte självklart ansågs passa in tillsammans med övriga lades i en separat hög 

för att kontrolleras igen mot det sammanhang de plockats ur. Vissa av de åsidolagda 

enheterna kunde sedan passas in och fördelas till de andra högarna medan andra gallrades 

bort då de visade sig inte svara mot syftet. Till slut blev det sexton olika högar där koder 

gavs till varje hög för att sammanfatta innehållet. Kodernas innebörd jämfördes därefter 

med varandra och en del ansågs ha snarlika betydelse. Koderna grupperades om flertalet 

gånger tills författarna var nöjda med indelningen, där koder innefattande liknande innehåll 

sammanfogades.  

 

Tabell 1: Exempel på meningsenheter, koder och kategorier. 

Meningsenhe

t 

Kondenserad 

meningsenhe

t 

Kod Underkategori Huvudkategor

i 

Att man 

försöker 

provocera och 

liksom då 

förstår att här 

kan vara 

någonting, så 

skulle jag ju 

då kunna testa 

och ge två 

Alvedon eller 

se ifall något 

beteende 

ändrar sig. 

Testa och ge 

två Alvedon 

eller se ifall 

något beteende 

ändrar sig 

 

Provocera Experimentera Subjektiv 

värdering 

Har du fallit 

fyra meter så 

kan du nog ha 

ont, även om 

du inte 

uttrycker 

någon smärta. 

Har du fallit 

fyra meter så 

kan du nog ha 

ont. 

Kinemati

k 

Skademekanis

m 

Objektiv 

triagering 
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Fortsättning Tabell 1. 

Meningsenhe

t 

Kondenserad 

meningsenhe

t 

Kod Underkategori Huvudkategor

i 

Jag tänker på 

patienter som 

pratar ett 

annat språk 

som jag inte 

förstår. Ähm, 

då behöver vi 

tolkhjälp på 

nåt sätt. 

Antingen av 

nån som är 

med eller 

använda oss 

av tolk. 

Antingen av 

nån som är 

med eller 

använda oss 

av tolk 

Tolk Språkhjälp Explicera 

Forskningsetiska övervägande 

Enligt Olsson och Sörensen (2011) är frivillighet, anonymitet, konfidentialitet och 

integritet de grundläggande etiska pelarna som styr att urvalet till ett forskningsarbete av 

försökspersoner gjorts vetenskapligt. Det var vår avsikt att så långt som möjligt följa detta 

förfarande i studien.  

För att studiedeltagarna skulle kunna erhålla information kring själva medverkan och vilka 

rättigheter de hade fick de muntlig och skriftlig upplysning om studiens tillvägagångssätt. 

När deltagarna informerades tryckte författarna på den första ovan nämnda etiska pelaren, 

att deltagandet skulle ske på frivillig basis och att de när som helst kunde avbryta sitt 

deltagande, vilket Stryhn (2007) belyser i respekt för deltagarnas autonomi. 

Informationsbrevet och samtyckesformuläret till deltagarna formulerades av författarna till 

att vara lättläst och ha ett begripligt språk. Innehållet utformades för att omfatta tillräckligt 

med information om studien och deltagandet, så att deltagarna kunde förstå vad 

medverkandet innebar. I informationsbrevet fanns även kontaktuppgifter vilket gav 

möjlighet för deltagarna att kunna återkoppla till författarna både muntligt och skriftligt vid 

exempelvis frågor eller synpunkter. I samband med att intervjuerna påbörjades 

informerades deltagarna ännu en gång kring studien och gavs möjlighet att ställa frågor 

samt revidera sitt beslut om deltagandet. Målet var att samtliga deltagare hade förstått 

studiens syfte och sina rättigheter. Kjellström (2017) beskriver att det vanligtvis sker ett 

muntligt informerat samtycke till att medverka i en intervjustudie i stället för skriftligen. 

Att skydda deltagare i forskning är Helsingforsdeklarationens mål där bland annat 

informerat samtycke är en central del och deltagarnas intresse inte får övertas av 

forskningens och samhällets behov (World Medical Association, 2013). Det viktigaste är 

att informationen tillhandahålls deltagarna. Utöver information till studiedeltagarna måste 

även deras chefer informeras, vilket stöds av Danielsson (2017b). 

En etisk aspekt som fanns med som observandum vid fokusgruppsintervjuerna var 

avsaknad konfidentialitet. Det som sades och framkom under intervjuerna kan inte 
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garanteras fullständigt hemlighållande eftersom deltagare kanske inte respekterar 

överenskommelsen att låta det som blivit sagt stanna i gruppen.  

Information kan läcka ut på ett eller annat sätt som inte författarna till studien gjort sig 

skyldiga till, likaså information om vem som deltagit i studien. Därav var det av största 

vikt att författarna tidigt påtalade för deltagarna att innehållet i intervjun ansågs 

konfidentiellt. I Trost (2010) betonas att det inte går att säkerställa total tystnadsplikt när 

intervjuer sker i gruppform, förutom den som upprätthålls av intervjuaren gentemot 

deltagarna. Detta är en brist som möjligen genererade en sårbarhet för gruppdeltagarna 

men denna sårbarhet vägdes upp mot att deras deltagande i studien kunde frambringa ett 

förhållningssätt inom omvårdnaden som torde komma dem tillgodo. I slutändan kanske 

förhållningssättet kan främja deras kommande möten med patienter som har nedsatt 

kommunikationsförmåga. Nyttan med studien och hur det kan gynna patienterna fick vägas 

mot icke-skada-principen gällande sårbarheten hos fokusgruppens deltagare. Stryhn (2007) 

lyfter hur plikten inom godhetsprincipen strävar efter att göra gott och värdera detta mot 

riskerna samt också balansera det mot att inte vålla skada utifrån icke-skada-principen. 

En annan etisk aspekt som beaktades var om eventuellt känsliga yttrande framkom. Då 

författarna till studien inte bedömde det aktuella ämnet som känsligt ansågs det inte 

påverka varken fokusgruppernas sammansättning eller frågorna i intervjuguiden. Om det 

mot förmodan skulle uppkommit känsliga yttrande under intervjuerna skulle respekt visats 

för deltagarnas integritet och sårbarhet. Ett sätt att poängtera detta var att genomföra 

intervjuerna med ett professionellt och opartiskt förhållningssätt. Lantz (2013) menar att 

alla samtal kan väcka känslor, både hos deltagare och intervjuaren, och att det ställer krav 

på ett professionellt perspektiv hos intervjuaren så att denne inte lever ut sina egna känslor. 

Både ljudinspelningarna och utskrifterna förvarades säkert, digitalt med lösenordsskydd 

och fysiskt i kassaskåp. I samband med att transkriberingen var slutförd och hade 

kontrollerats mot utskrifterna raderades samtliga ljudinspelningar. Polit och Beck (2017) 

belyser vikten av att upprätthålla en så omfattande konfidentialitet som möjligt, och detta 

görs bäst om deltagarna i studien har anonymitet. I de studier där anonymitet är svår att 

uppnå bör större vikt läggas vid att ha en hög nivå på konfidentialiteten. Som exempel 

nämns då att material från intervjuer avidentifieras, förvaras inlåst samt enbart hanteras av 

de personer som verkligen har behov av tillgång till datan för att studien ska kunna 

genomföras (Polit & Beck, 2017). 

RESULTAT 

 

Utifrån analysen som författarna tidigare beskrivit framkom det i fokusgruppsintervjuerna 

strategier som genererade nio underkategorier. Dessa fördelades sedan i tre övergripande 

huvudkategorier. I resultatet redovisas samtliga underkategorier och de tre 

huvudkategorierna: subjektiv värdering, objektiv triagering och explicera. Tillsammans 

presenteras kategorierna överskådligt i tabellen på nästa sida (Tabell 2). 
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Tabell 2: Översikt av huvudkategorier och underkategorier. 

Huvudkategorier Underkategorier 

Subjektiv 

värdering 

Indikering och grafiska uttryck 

 
Visuella uttryck 

 
Sökandemotiv 

 
Experimentera 

Objektiv 

triagering 

Hälsohistorik 

 
Vitala parametrar 

 
Skademekanism 

Explicera Patientkännedom 

 
Språkhjälp 

 

Subjektiv värdering 

Indikering och grafiska uttryck 

Ur analysen framkom att sjuksköterskorna använder sig av grafiska hjälpmedel. 

Exempelvis används papper och penna för att skriva ner frågor och svar mellan 

sjuksköterskor och de patienter som har nedsatt verbal kommunikationsförmåga såsom 

dövstumma. Fokus ligger då på att nyttja korta, koncisa och lättförståeliga meningar eller 

enbart enstaka ord.  

I vissa avseenden består kommunikationen i att sjuksköterskorna skriver frågor eller 

påståenden som enkelt kan besvaras jakande eller nekande. I andra fall är 

tvåvägskommunikationen mer avancerad och patienterna interagerar då genom att själva 

skriva eller rita. Bedömningen kan även bestå i att patienterna får peka och visa var de har 

ont, antingen på sig själva eller markera på en smärtkarta. Om möjligt kan de också 

komplettera med att visa sin upplevda smärtnivå på en skattningsskala i stil med VAS, 

NRS eller FPS. 

“Man kan skriva, det gör vi ibland. Alltså typ, man kan peka där de har ont eller 
om de ska peka eller så där…Det funkar ju inte i jättelånga anamneser och det är 
inte alltid att man kan inte skriva liksom några romaner heller men kortfattade 
grejer kan man få ut en del av.” 

Visuella uttryck 

Dataanalysen visade på att patienternas kroppsspråk är viktigt att beakta vid 

smärtbedömning hos alla patientkategorier men framförallt hos de med nedsatt 

kommunikationsförmåga. Ibland kan det vara så att patienter drar benen åt sig, kryper ihop 

och tar sig över där de har ont.  
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Andra kan ibland bara tillhandahålla korta uttryck för smärta i form av enkla ord eller ljud 

och därefter inte ge någon mer specifik förklaring till var, varför eller hur ont de har. Det 

beskrevs då vara upp till sjuksköterskorna att försöka utröna patienternas smärtupplevelser 

utifrån eventuellt kroppsspråk. 

“Och det är ju det också som gör att jag måste lita på min bedömning. Inte bara 
på hur patienten uttrycker det utan på hur jag liksom bedömer det, magkänsla.” 

 

Patienternas ansiktsuttryck såsom ihopdragna ögonbryn, rynkad panna eller olika grimaser 

är några tecken som sjuksköterskor behöver vara uppmärksamma på för att tolka om 

smärta förekommer. Dataanalysen visade även att gester hos sjuksköterskorna är av 

betydelse då det exempelvis används för att uttrycka smärta och samtidigt peka på sin egen 

fot eller mage och därmed åskådliggör en smärtupplevelse inför patienterna. Genom denna 

projicering kan initiala bedömningar utföras trots eventuella brister i verbal 

kommunikation. 

 

“Och där får man ibland också kolla på hur patienten ser ut försöka bilda sig en 
uppfattning. Det är ju svårt och… ja kroppsspråket säger ju egentligen mer än 
tusen ord.” 

Vidare pekade analysen på att det är betydelsefullt att se hur patienterna ser ut såsom 

blekhet, kallsvettighet eller hur de ter sig med oro, skrik eller tystnad. Andra faktorer som 

hade betydelse för sjuksköterskorna är deras uppmärksamhet och förmåga att tolka 

patienternas agerande och kroppsmimik. Det nämndes även att patienter med smärta sällan 

ser harmoniska ut. Med denna samlade helhetsbedömning av ovanstående attribut kan 

smärtbedömning utföras på patienter med nedsatt kommunikationsförmåga. De omtalade 

observationerna beskrevs i dataanalysen som att ombesörja yttre besiktning av patienterna, 

värderad mot tidigare erfarenheter och sammanfattningen benämndes av deltagarna som 

den kliniska blicken. 

“Annars är det de fysiska attributen som man pratar om och blek, kladdig, 
kallsvettig, grimaser, ökat andningsarbete, andningsfrekvens, oro, plockighet, 
alltså allt som vi lär oss i liksom om omhändertagandet av patienter oavsett om 
de kan kommunicera eller inte. Det ligger ju mycket att hämta där liksom.” 

Sökandemotiv 

Patienter som söker sig till akuten mitt i natten beskrevs i analysen ha betydelse för 

sjuksköterskornas bedömning av smärta då de värderar att patienter som kommer vid sådan 

tidpunkt förmodligen inte gör detta lättvindigt. Det beskrevs vara av relevans eftersom det 

ansågs kräva en större ansträngning att göra sig omaket och ge sig iväg från hemmet då. 

Vidare framkom värdering av att patienterna överhuvudtaget tar sig till akutmottagningen, 

att de helt enkelt sökt sig dit av en för dem betydande anledning. Detta vägs in i 

bedömningen av patienter som normalt sett dessutom kanske inte har de bästa 

förutsättningarna för informationsutbyte relaterat till nedsatt kommunikationsförmåga. Det 

uppgavs ha än större betydelse om patienter därutöver har kognitivt nedsatt förmåga och 

därmed inte enbart har kommunikationen att tampas med. 

“…har han ändå tagit sig upp ur sängen mitt i natten och tagit sig till en 
akutmottagning med sina symtom så kanske där ändå är lite mer i det än om du 
bara råkade gå förbi när du ändå var på väg ner till stan.” 
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Experimentera 

Bedömning av smärta hos patienter med nedsatt kommunikationsförmåga kan bestå i att på 

ett eller annat sätt försöka provocera fram ett beteende alternativt avleda ett beteende eller 

prova med att ge smärtlindrande behandling. Att provocera fram ett beteende innebar 

enligt analysen att patienter med exempelvis en misstänkt extremitetsskada uppmanas röra 

eller belasta extremiteten. Om de undviker att följa uppmaningen eller visar intensifierade 

tecken på obehag bör rimligtvis smärtan härröra därifrån. Likaså nämndes palpation, att 

med händerna känna och trycka på patienten. Rör sig patienterna eller uppvisar något 

avvikande kroppsspråk eller beteende vid palpation på ett specifikt ställe på kroppen kan 

det vara ett kliniskt tecken på var smärtan är belägen men kanske också hur omfattande 

den är. Om patienter däremot uppvisar tecken på smärta oberoende av var de palperas 

uppfattas detta inte som att de har ont överallt utan att det snarare är frågan om ett 

avvikande beteende som inte nödvändigtvis behöver stå för en specifik smärta. Försök till 

avledning hos patienter med nedsatt kommunikationsförmåga var ett annat sätt att prova 

sig fram på. I dataanalysen beskrevs att patienter som är lätta att avleda förmodligen inte 

har så uttalad smärta utan istället kanske har en annan orsak till sitt vårdsökande såsom 

oro. 

“Vad jag brukar göra det är att palpera. Trycka på dem. Gör det ont överallt där 
jag trycker då tror jag inte lika mycket på patienten som om det bara gör ont på 
något ställe. Då tror jag mer på att de faktiskt har ont där.” 

 

Ur analysen framkom att en smärtlindrande behandling kan testas på patienter som 

uppvisar ett beteende som tolkas bero på smärta. Om det inte blir någon positiv förändring 

i beteendet kanske ytterligare behandling krävs, eller får andra anledningar till det 

avvikande beteendet utforskas, där bland annat urinstämma föreslogs kunna vara orsaken.  

I analysmaterialet beskrevs detta som en “trail and error”-metod att använda till patienter 

som inte har någon möjlighet att förmedla sig och som heller inte har någon tolkningshjälp 

eller annan företrädare att tillgå. Vid de tillfällen då denna metod nyttjas omnämndes även 

krav på verksamheten i form av tillgång på både personal och tid eftersom förfarandet kan 

bli resurskrävande. 

“...att man försöker provocera och liksom då förstår att här kan vara någonting, 
så skulle jag ju då kunna testa och ge två Alvedon eller se ifall något beteende 
ändrar sig...” 

 

Objektiv triagering 

Hälsohistorik 

En annan aspekt som uppfattades underlätta smärtbedömningen av patienter med nedsatt 

kommunikationsförmåga var huruvida de var kända sedan tidigare, antingen av 

sjuksköterskorna själv eller av någon annan kollega på akutmottagningen. Oavsett om 

patienter var kända sedan tidigare eller inte, angavs patientjournalen som vanligt 

förekommande och viktig informationskälla för anamnes och föregående 

omhändertagande. Har patienterna sökt sig till akutmottagningen och uppvisat dessa 

symtom, tecken eller beteende tidigare, finns det eventuellt riktlinjer på bedömning och 

hantering i förekommande fall som således även kan ligga till grund för det aktuella 

omhändertagandet. Även patienternas tidigare eller nuvarande brukande av läkemedel kan 

ha betydelse för hur de hanteras vid det aktuella vårdtillfället.  
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All tillgänglig information som finns att inhämta om patienter när de söker 

akutmottagningen kan vara till hjälp för att underlätta sjuksköterskorna i smärtbedömning 

och omhändertagande, i synnerhet när patienterna har nedsatt kommunikationsförmåga. 

“Gå in i tidigare journalanteckningar så man kanske får fram någonting, hur har 
patienten betett sig så tidigare till exempel” 

Vitala parametrar 

Vitala parametrar beskrevs som ett komplement i bedömningen av smärta hos patienter 

med nedsatt kommunikationsförmåga och vitala parametrarna ansågs till viss del vara ett 

objektivt mått på hur ansenlig smärta patienterna kan tänkas uppleva. Framför allt förhöjd 

puls och förhöjt blodtryck ses styrka en uppfattning om påtaglig smärtpåverkan och 

förväntas hos patienter som på ett eller annat sätt förmedlar en betydande smärtupplevelse. 

Ur analysen framkom att avsaknad av utmärkande vitala parametrar hos patienterna 

däremot kan förstärka ett antagande om att smärtan inte är lika uttalad som den ges uttryck 

för och därmed riskerar att förringas.   

“Ja, där ser man ju ofta på blodtrycket att det är förhöjt och pulsen.” 

Skademekanism 

Det omnämndes att trauma och skademekanism brukas som indikation på om patienter 

med nedsatt kommunikationsförmåga kan antas vara smärtpåverkade. Detta kan också 

vägas in för att identifiera var smärtan är belägen och ge en antydan om hur omfattande 

den kan upplevas av patienterna. Bland annat beskrevs att patienter som kommer till 

akutmottagningen med klinisk misstanke om höftfraktur också får en ökad förståelse för 

den förmodade smärtan. Vid de tillfällen som patienter inte uttrycker eller ter sig ha ont 

men de ändå varit med om ett trauma anses den faktiska kinematiken, det vill säga 

rörelseenergi och skademekanik, ändå ge en antydan om att patienterna rimligtvis bör ha 

ont. Med andra ord används skademekanismen som ett instrument för att bedöma 

patienternas smärta när de själva inte kan ge uttryck för den. 

“...har du fallit fyra meter så kan du nog ha ont, även om du inte uttrycker någon 
smärta...” 

Explicera 

Patientkännedom 

I dataanalysen beskrevs upplevelserna att patienter med nedsatt kommunikationsförmåga 

mestadels har anhörig, personlig assistent eller annan personal med sig till 

akutmottagningen. Dessa ansågs som mycket värdefulla för att kunna göra bedömningar i 

förhållande till patienternas habitualtillstånd och om de nu uppvisar avvikande symtom 

eller beteenden som kan bero på smärtupplevelse. Utöver att kunna ge informationsrika 

upplysningar om patienterna, som de oftast känner mycket väl, bidrar de medföljande 

personerna även till att skapa en trygghet för sina patienter/anhöriga. Det beskrevs som 

ovärderligt att det finns någon som kan vara nära patienterna så att de inte upplever sig 

övergivna i en för dem okänd miljö bland andra okända människor. Om oron hos 

patienterna kan dämpas eller elimineras var åsikten att det är avsevärt lättare att göra en 

smärtbedömning eftersom ett eventuellt skrikbeteende kanske snarare beror på oro och 

ängslan än en smärtupplevelse. 



 

16 

 

“...eller så är det som dom har nån anhörig eller nån vårdare med sig så kan man 
ju fråga den personen om hur den upplever den. Dom känner dom väl och så som 
har något uttryck dom känner igen som dom gör när dom har smärta och så…” 

Språkhjälp 

Det framkom ur analysen att språkförbistring är ett dagligt förekommande problem på 

akutmottagningarna. Det uppgavs också att det ibland inte alltid är så lätt att få tag på 

någon som kan tolka men att det i de flesta fall löser sig på ett eller annat sätt. Engelska är 

ett språk som för det mesta fungerar som ett kommunikationshjälpmedel för många 

patienter med utländsk härkomst. Om språkkunskaperna är bristfälliga finns det i regel 

universella ord som “aj” eller “ouch” vilka kan brukas för att i sådana fall göra en initial 

bedömning av patienternas smärta.   

“Annars, engelska funkar i jättemånga fall och funkar inte det så kan du ändå 
uttrycka dig med någon enkel mening från någon sjukvårdsapp som du kan slå 
upp i telefon.” 

Uppfattningarna var även att patienter som inte talar svenska vanligtvis har någon släkting 

eller bekant med sig till akutmottagningen som kan hjälpa till att tolka språket och 

därigenom kunna göra sig förstådd. Vidare framkom att sjuksköterskorna på 

akutmottagningarna tar hjälp utav varandra då det oftast finns olika språkkunskaper i 

personalgruppen. Tolkningshjälp av en kollega eller någon annan i personalgruppen, om så 

bara för en kort stund, beskrevs som värdefullt. Därigenom får sjuksköterskorna basal 

information kring patienterna, om varför de söker akuten, var de har ont någonstans, 

eventuella smittor och allergier samt ges möjlighet att kunna berätta för patienterna vad 

som kommer ske med dem på akutmottagningen. I de fall där sjuksköterskorna saknar 

tillgång till personal som kan bistå med tolkning kan ibland internetsidan “google 

translate” användas och i andra fall sjukvårdsappen “språk i vården”. Med hjälp av dessa 

kan viktig information inhämtas från patienterna tills dess att telefontolk eller annan 

möjlighet till adekvat översättning uppbringas. 

“...vi har ju jättemånga olika språkkunskaper i personalgruppen så så liksom man 
använder de medel man har...” 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Inför studien genomgick båda författarna en förberedande kurs i forskningsmetodik som 

ingick i specialistutbildningen inom akutsjukvård och var tänkt att förbättra kunskaperna 

inom vetenskapligt förfarande, vilket enligt Mårtensson och Fridlund (2017) kan borga för 

trovärdighet eftersom forskare förväntas har god kännedom i forskningsmiljön. 

Uppfattningen var att även om forskningsmiljön var ny för författarna gavs de goda 

förutsättningar för att genomföra en studie med god trovärdighet. Enligt Polit och Beck 

(2012) styrks trovärdigheten om studien både utförs och därefter också presenteras på ett 

trovärdigt sätt. 
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Författarna valde att göra en empirisk studie för att få en inblick i sjuksköterskors 

upplevelser och erfarenheter. Svensson och Ahrne (2015) beskriver att det finns många sätt 

att inhämta empirisk data, exempelvis från observationer eller intervjuer, beroende på vad 

som skall studeras. Trost (2010) menar att kvalitativa studier rimligtvis används för att 

bland annat få en uppfattning och förstå hur människor tänker och känner genom att de 

berättar om sina upplevelser. 

Planen var från början att utföra individuella intervjuer med sjuksköterskor på 

akutmottagningar men efter konsultation med handledare och kurskamrater väcktes idén 

om att göra fokusgruppsintervjuer istället. Fokusgrupper ansågs kunna generera mer och 

representativ data då diskussioner kunde föras sinsemellan deltagarna och därigenom 

väcka nya tankar i kontrast till när intervjuer sker enskilt. Fokusgrupperna uppfattades 

även ge tillgång till fler informanter än vad som varit möjligt att uppnå med enskilda 

intervjuer inom samma tidsram. Kvale och Brinkmann (2014) menar att när 

intervjudeltagare sitter tillsammans i smågrupper kan det åstadkommas fler idéer, tankar 

och uppfattningar än vid individuella intervjuer eftersom deltagarna påverkar varandra. 

Målet med fokusgrupper är enligt Krueger och Casey (2009) samla in information som 

sedan kan jämföras med andra fokusgrupper och för att detta ska vara möjligt bör minst tre 

grupper ingå i studien. Den interaktion som sker mellan människor i fokusgrupp menar 

Krueger och Casey kan frambringa fler möjligheter och ge mer utrymme för samtal med 

varierande information. Barbour (2005) beskriver att fokusgruppsintervjuer inte ska ses 

som en ersättning till individuella intervjuer eller undersökningar eftersom fokusgrupper 

kan ge mer än subjektiva upplevelser. För att få maximal nytta av fokusgrupper menar 

Barbour att det är viktigt att verifiera om de är ändamålsenliga för den aktuella studien och 

hur de bäst kan användas. 

En svaghet som författarna tidigt identifierade var att transkribering kunde försvåras när 

fokusgrupper används eftersom det finns utrymme för deltagarna att prata i mun på 

varandra. Följden blir att det kan finnas svårigheter att höra och förstå vad deltagarna 

säger, vilket därpå medför risk för att betydelsefulla ord eller meningar uteblir. För att 

förekomma detta poängterade författarna för deltagarna vikten av att inte prata i mun på 

varandra men det hände ändå vid ett fåtal tillfällen. I samband med transkriberingen kunde 

antingen den externa medhjälparen eller författarna själva mestadels utröna vad som sagts i 

de förekommande tillfällena genom att lyssna på materialet upprepade gånger. Wibeck 

(2010) beskriver att fokusgruppsintervjuer kan vara svårare att genomföra av praktiska 

orsaker jämfört med individuella intervjuer då utbudet av tid, plats och tillfälle kan 

begränsas av att det ska passa in för samtliga gruppdeltagare. Likaså menar Wibeck (2010) 

att enskilda intervjuer i de flesta fall är enklare att transkribera än fokusgruppsintervjuer 

och till skillnad från fokusgrupperna så kan enskilda intervjuer bli mer djupgående och 

personliga.   

Målet var att inkludera fyra till sex deltagare i varje fokusgrupp då det uppfattades vara 

lämplig storlek både i relation till ämnet och att det var en ny datainsamlingsmetod för 

författarna. Det är möjligt att fler deltagare i varje grupp genererat mer omfattande data, 

men samtidigt kanske inte alla fått samma chans att lyfta sina åsikter och erfarenheter. 

Större grupper hade även påverkat behovet av lokalstorlek och blivit svårare att organisera 

utifrån de olika verksamheternas möjligheter att frigöra medarbetare till 

fokusgruppsintervjuerna. Rekommendationerna på deltagarantal i fokusgrupper skiljer sig 

åt, Olsson och Sörensen (2011) beskriver att fem till tio deltagare är ett rimligt antal 

emedan Wibeck (2010) föreslår mellan fyra och sex deltagare.  
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Dahlin-Ivanoff (2015) beskriver att oavsett kan gruppens storlek visa sig vara underordnad 

deltagarnas engagemang då en energisk och aktiv liten grupp kan generera mer data än en 

tystlåten och passiv stor grupp. Polit och Beck (2017) belyser vikten av att alla deltagare 

har erfarenheter inom det studerade fenomenet. Dessutom bör deltagarna i fokusgrupperna 

ha en gemensam grund utifrån intervjuämnet eftersom människor generellt är mer 

bekväma att uttrycka sina tankar och åsikter bland deltagare med liknande upplevelser. 

Barbour (2005) menar dock att gruppen inte får vara så homogen att det verkar hämmande 

på diskussionerna eftersom det för diskussionens skull måste finnas viss skillnad i 

deltagarnas ståndpunkter. 

 

Vissa delar av urvalet styrdes av enhetschefer på akutmottagningarna och det är oklart 

huruvida deltagarna valdes specifikt till ändamålet eller om intervjutillfällets tidpunkt var 

avgörande för vilka som blev utvalda att delta i studien. Det är oklart vilken betydelse detta 

haft för studiens resultat, dock har deltagandet ändå skett på frivillig basis. Även om 

deltagandet i fokusgrupperna varit frivilligt anser författarna att några deltagare eventuellt 

upplevt viss påtryckning eftersom enhetscheferna aktivt deltagit i rekryteringen. Polit och 

Beck (2012) beskriver att kvalitativa forskare bör sträva efter att få deltagare som har 

mycket att bidra med inom det forskade området och som ger uttömmande svar för att 

uppnå mättad data. De belyser också att för att få en så fullständig förståelse som möjligt 

för fenomenet kan med fördel en urvalsstrategi som ger mest material användas, vilket inte 

utesluter förekomsten av informanter som har avvikande eller för studien negativ 

information (Polit & Beck, 2012).  

Det kan tänkas att om sjuksköterskor med enbart kort eller lång arbetslivserfarenhet 

inkluderats i studien hade det möjligen påverkat resultatet. Påverkan skulle kunna härledas 

till att det i så fall blivit en minskad omfattning av information från sjuksköterskorna 

utifrån deras kunskaper, erfarenheter och upplevelser. Sett till de beskrivna variationerna 

får urvalet ses som representativt utifrån spridningen i yrkeserfarenhet, dock hade det varit 

önskvärt med en jämnare fördelning mellan könen även om samtliga fokusgrupper hade 

representanter från båda könen. Det är inte säkert att resultatet blivit annorlunda men det 

hade eventuellt uppfattats som mer representativt om könsfördelningen varit jämnt 

kvoterad. Barbour (2005) poängterar att det är viktigt med tillräckligt med variation på 

deltagarna i fokusgrupperna för att sporra till diskussion men också gemensam basis för att 

det ska gå att göra jämförelser mot andra fokusgrupper. 

Då det slutligen blev 18 deltagare i studien fördelat på 4 fokusgrupper ansågs det av 

författarna vara en mättad datainsamling då liknande innehåll framkom i samtliga 

intervjuer. Författarna ansåg att resultatet inte hade påverkats något nämnvärt om fler 

fokusgruppsintervjuer hade genomförts. Det är möjligt att de individer som inte kunde 

delta i fokusgruppsintervjuerna på ett eller annat sätt bidragit med mer och användbar data, 

men grupperna var ändå inom avsedda storleksspann. Wibeck (2010) trycker på att antalet 

deltagare i fokusgrupper inte bör vara för stort då det i större grupper oftare förekommer 

att dominanta individer tar över eftersom samtalsutrymmet är mindre. Det är då enligt 

Trost (2010) den som intervjuar som ansvarar för att styra gruppen så alla får möjlighet att 

uttrycka sina åsikter. Barbour (2005) beskriver att i fokusgrupper har moderatorn också 

möjlighet att ställa olika idéer eller åsikter mot varandra, vilket då gör att deltagarna måste 

vara mer utförliga i sina kommentarer. Barbour menar att moderatorn redan här, när data 

genereras, bör ligga före i tanken kring vad som kan komma till nytta längre fram i 

analysen och därmed dra nytta av gruppdeltagarnas egna insikter kring deras upplevelser 

och åsikter (Barbour, 2005). 
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Författarna hade inga tidigare erfarenheter kring fokusgruppsintervjuer vilket kan ses som 

en svaghet i studien. Bristen på intervjukunskap har eventuellt påverkat resultatet i form av 

att otillräckligt uttömmande följdfrågor till deltagarna och därmed kan data gått förlorat. 

Dock hade författarna i förväg strukturerat upp hur genomförandet av intervjuerna skulle 

utföras praktiskt sett. Likaså ansågs intervjuguiden vara ett hjälpmedel, inte enbart för att 

hålla ordning på frågorna utan även till att skapa en trygghet hos författarna gällande 

förfarandet. Det medförde att författarna kunde lägga full fokus på deltagarnas 

diskussioner och komma med följdfrågor utifrån tankar som väcktes under själva intervjun. 

Danielsson (2017a) belyser att en intervjuguide bör utformas för att kunna ge stöd för den 

som intervjuar. Danielsson betonar att intervjuaren ska vara väl påläst om de frågor som 

intervjuguiden innehåller så att guiden enbart verkar som ett hjälpmedel under 

intervjuerna. 

Båda författarnas närvaro vid samtliga intervjutillfällen ansågs som en styrka då nyanser 

och uttryck från deltagarna kunde uppfattas olika av författarna och generera variation i 

följdfrågorna som därmed gav mer uttömmande svar. Trost (2010) beskriver att det kan 

vara en fördel att den som intervjuar har en samspelt följeslagare med sig under 

intervjuerna vilket kan medföra en ökad förståelse i datainsamlingen än om det enbart 

skulle vara intervjuaren själv vid tillfällena. 

En svaghet som bör beaktas är att de respektive fokusgrupperna bestod av informanter som 

jobbade på samma arbetsplats vilket kan ha betydelse då det mest troligt redan fanns en 

etablerad relation mellan deltagarna och därmed en sorts given informell gruppdynamik. 

Styrkan med att sjuksköterskorna i fokusgrupperna kände varandra kan vara att eventuell 

förlägenhet att prata med okända människor i grupp minimerades och därmed inte 

hämmade diskussionerna. Krueger och Casey (2009) beskriver konstellationer med 

befintlig gruppdynamik har relevans eftersom den interna kommunikationen deltagarna 

sinsemellan kan vara mer komplex för den utomstående och således bli svårare att 

analysera. Det är möjligt att fokusgrupper bestående av deltagare från olika arbetsplatser 

genererar mer data i och med att de i så fall eventuellt får vara tydligare och mer 

utvecklande i sina kommentarer. De menar även att den information som framkommer från 

fokusgrupper bestående av deltagare som inte står varandra nära är lättare att analysera 

(Krueger & Casey, 2009). 

I fokusgruppsintervjuerna uppfattades det av författarna att alla deltagare gav varandra 

utrymme att komma till tals och få möjlighet att få uttrycka sina tankar och funderingar 

kring det diskuterade ämnet. I jämförelse av grupperna sinsemellan fanns skillnader då 

någon grupp var mer verbal och gestikulerande än andra. Alla gruppdeltagare uppträdde 

respektfullt mot varandra och samtliga fick möjlighet uttrycka sina åsikter. Vid något 

tillfälle fick moderatorn agera i fokusgruppsdiskussionerna så att deltagarna inte skulle 

sväva ut för långt ifrån ämnet men det upplevdes aldrig att inte alla fick 

diskussionsutrymme. Däremot agerade moderatorn mer aktiv vid något tillfälle och bjöd in 

någon av intervjupersonerna som inte varit lika delaktig i diskussionen. Det var oklart om 

denna handling upplevdes som uppmuntrande eller utpekande men ingen av deltagarna 

uttryckte eller visade någon negativ respons.  Polit och Beck (2012) menar att åsikter i 

individuella intervjuer kan vara mer avvikande än vid fokusgruppsintervjuer då enskilda 

deltagare kan vara mindre benägna att våga uttrycka sina tankar och värderingar i 

gruppsammanhang. Även Trost (2010) belyser att risken med fokusgruppsintervjuer är att 

det kan finnas dominanta deltagare som för diskussionen och där de tystlåtna personerna 

får stå tillbaka och inte vågar göra sin röst hörd.  
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Det hände också under intervjutillfällena att moderatorn fick ingripa i diskussionerna för 

att deltagarna inte skulle prata i mun på varandra och därmed försvåra transkriberingen. 

Eftersom transkribering dessutom kan vara tidsödande anlitades en extern medhjälpare för 

att assistera författarna som själva transkriberade en av intervjuerna. En svaghet med att 

författarna själva enbart transkriberade en av intervjuerna kan vara att kännedomen av 

materialet möjligen inte blev lika påtagligt eftersom författarna inte genomarbetade de 

övriga intervjuerna på samma sätt som den de transkriberade. Detta kan ha påverkat uttaget 

av meningsbärande enheter, kondenserade meningsenheter och koder. Enligt Kvale och 

Brinkman (2014) är nyttjandet gällande sekreterare till transkribering vanligt vid 

intervjustudier. 

Danielssons (2017b) beskrivna analysmetod var systematisk och bidrog till att minska 

risken för att utelämna något steg i analysprocessen vilket kunde haft negativ inverkan på 

hanteringen av data som ligger till grund för resultatet. Insamlad data analyserades till en 

början enskilt av författarna för att få en egen uppfattning och tankar utan att bli påverkade 

av varandra. Därefter diskuterades datan tillsammans där författarna delgav sina 

funderingar och tankar till varandra. Om hela processen skulle utförts av författarna 

tillsammans hade resultatet eventuellt kunnat påverkas i form av att de reflektioner som 

uppstod enskilt hade gått förlorade samtidigt som materialet stärkts när båda författarna 

enskilt har kommit till samma slutsatser. Polit och Beck (2012) poängterar att pålitligheten 

kan stärkas om fler deltar i analysarbetet. 

Då författarna har egna upplevda erfarenheter av patienter med nedsatt 

kommunikationsförmåga har det skapat en viss medvetenhet där förförståelse uppstått 

bland annat kring kommunikation och en del hjälpmedel för att kunna hjälpa och förstå 

patienterna när smärtbedömning utförs. Detta i sig kan vara en svaghet för studiens 

analysprocess eftersom förförståelsen kan ha påverkat resultatet när uttag av koder, 

underkategorier och huvudkategorier gjordes. Dock kan det även ses som en styrka 

eftersom författarnas förförståelse under analysprocessen överensstämde med det som 

sagts under intervjuerna men också att nya idéer uppbringats. Lundman och Hällgren-

Graneheim (2017) beskriver att förförståelsen kan omfattas av förutfattade meningar, 

tidigare upplevelser eller erfarenheter men också av inlästa kunskaper. Det beskrivs att det 

finns olika uppfattningar om förförståelsens användbarhet inom forskning. En svaghet kan 

vara om förförståelsen åsidosätts kan det leda till att data som känns igen av författarna bli 

försakat. Däremot kan förförståelsen ses som en styrka att använda i studier då det kan ge 

författarna möjlighet till bredare och djupare förståelse inom ämnet samt att nya lärdomar 

kan uppdagas (Lundman och Hällgren-Graneheim, 2017). Även Mårtensson och Fridlund 

(2017) menar att om författarna har beskrivit sin förförståelse kan det stärka studiens 

pålitlighet. Enligt Polit och Beck (2012) kan trovärdighet inte uppnås utan pålitlighet och 

pålitlighet beror på om en liknande studie med liknande deltagare och förutsättningar hade 

givit likartat resultat.  

Studiens olika etapper anses av författarna vara noggrant och väl beskriven vilket gör att 

framför allt arbetets tillvägagångssätt är enkelt att följa. Olika citat från samtliga 

fokusgruppsintervjuer har använts i resultatredovisningen för att på så sätt både styrka 

resultatet men också för att påvisa författarnas neutrala förhållningssätt. Mårtensson och 

Fridlund (2017) beskriver att författarna bör ha en så neutral utgångspunkt som möjligt i 

hela forskningsprocessen och därmed gör sitt yttersta för att inte färga eller på annat sätt 

påverka den data som insamlats. Detta tillsammans med att alla steg i analysprocessen är 

tydligt beskrivna ökar studiens bekräftelsebarhet (Mårtensson & Fridlund, 2017). 
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Fortlöpande under studiens gång hade författarna, genom högskolan, tillgång till en 

handledare som granskat arbetets olika delar. Medan arbetet pågick sammanstrålade 

författarna med handledaren och kurskamrater vid ett antal tillfällen för att erhålla 

feedback och ventilera tankar, problem och lösningar. Om analysprocessen och resultatet 

granskas av någon utöver författarna själva menar Henricson (2017) att det ökar både 

resultatets pålitlighet och trovärdighet. 

Författarna till studien anser att både metod och resultatet är noggrant och utförligt 

beskrivet samt förklarar hur resultatet uppnåtts men det är till syvende og sidst läsaren som 

avgör om resultatet kan vara överförbart till ett annat sammanhang. Mårtensson och 

Fridlund (2017) beskriver att överförbarheten i en studie avser huruvida resultatet kan 

överföras till andra sammanhang eller grupper. En förutsättning för att det ska kunna 

genomföras är att det finns ett resultat som är tydligt beskrivet samt att de ovan beskrivna 

kvalitetstermerna redogörs det vill säga trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet 

(Mårtensson & Fridlund, 2017). Lundman och Hällgren-Graneheim (2017) menar att 

beskrivning av urval, deltagare, datainsamling och analys också ligger till grund för en 

studies överförbarhet. 

Resultatdiskussion 

 

Dataanalysen visade på sjuksköterskorna ibland använde sig av VAS, NRS eller FPS till 

patienter med nedsatt kommunikationsförmåga och nyttjande skattningsskalorna som en 

komplettering i smärtbedömningen där patienterna får peka på skalan. Brukandet av 

specifika smärtskattningsinstrument riktade till patienter med nedsatt 

kommunikationsförmåga omnämndes inte som förekommande strategier. Detta kan 

eventuellt förklaras med att sjuksköterskorna i fokusgrupperna inte kände till vad det finns 

för specifika skattningsskalor att tillgå. Författarna anser att den bristande användningen av 

specifika smärtskattningsskalor kan få negativ inverkan på patienter med nedsatt 

kommunikationsförmåga eftersom deras smärtbedömning då riskerar bli ofullständig. 

Samtidigt kanske inte all vårdpersonal kan förväntas känna till samtliga skattningsskalor 

som skulle kunna bli aktuella för den enskilda patienten. Även om NRS enligt Breivik et 

al. (2008) och Puntillo et al. (2003) ses som det vanligast använda instrumentet vid 

smärtbedömning är det inte alltid optimalt hos patienter med nedsatt 

kommunikationsförmåga.  

Stolee et al. (2005) har funnit att självskattningsinstrument som NRS och VAS inte är 

optimala för användning till äldre patienter med kognitiva besvär. Svårigheterna att 

använda rätt instrument till rätt patient kan också vara betydande. I en studie utförd av 

Benaim et al. (2007) sågs att patienter med stroke och då framför allt med högersidig sådan 

uppfattade ansiktsuttryck på smärtskattningsskalan FPS som uttryck för ledsamhet snarare 

än för smärta. Samtidigt hade dessa patienter också svårigheter att placera ansiktsuttrycken 

i rätt graderad ordning. Oosterman et al. (2014) visade däremot att patienter med 

demensdiagnos är mer benägna att förstå FPS om de har smärta jämfört med demens 

diagnosticerade patienter som inte har smärta. 

Ur analysen framkom att det är av betydelse att iaktta patienters kroppsspråk när 

smärtbedömning utförs, oavsett vilken patientkategori men att det är särskilt angeläget när 

det gäller patienter med nedsatt kommunikationsförmåga. Olika kroppsrörelser kan ge 

uttryck för smärtupplevelser som exempelvis ligga i fosterställning, olika grimaser eller 

liknande men även tecken som blekhet eller skrik. Här bör det vägas in att de olika fysiska 

uttrycken kan stå för andra problem eller kognitiva besvär än smärta.  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S152490420300033X#!
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Benaim%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17027154
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Benaim%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17027154
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Vikten av att iaktta ansiktsuttryck visar Kunz, Scharmann, Hemmeter, Schepelmann och 

Lautenbacher (2007) i en studie som kommit fram till att patienter med demensdiagnos 

mer tydligt än kontrollgruppen utan demens ger uttryck för smärta med hjälp av grimaser. 

Puntillo et al. (2004) bekräftar i sin studie att grimaserande är ett vanligt förekommande 

uttryck för smärta. Därutöver förekom bland annat stelhet, ryckningar, stönande och 

knutna händer som vanliga tecken på smärta och dessa signaler ansågs vara användbara på 

både verbala och ickeverbala patienter. Patienter som har intellektuell funktionsnedsättning 

och är smärtpåverkade kan enligt Shega et al. (2008) visa detta genom att grimasera, inta 

en skyddande kroppsställning eller gnugga med handen där de uppfattas ha ont. 

I dataanalysen framfördes kliniska blicken som något som var viktigt för att kunna göra en 

smärtbedömning på patienter med nedsatt kommunikationsförmåga. Denna benämning 

definierades av fokusgrupperna som sjuksköterskors fallenhet för att väga in olika 

subjektiva så väl som objektiva komponenter om och kring patienterna för att komma till 

en slutsats om deras tillstånd, vilket ligger i linje med vad Socialstyrelsen (2017) beskriver. 

Smärtbedömning som utförs enligt detta förfarande bör dock beaktas kritiskt då Duignan 

och Dunn (2008) och Puntillo et al. (2003) samt Stalnikowicz et al. (2005) funnit i sina 

studier att sjuksköterskor är benägna att undervärdera patienternas upplevda smärta. Vid 

användande av denna strategi bör sjuksköterskornas med andra ord ha med sig att deras 

värdering ofta riskerar vara i underkant jämfört med patienternas egen uppfattning av sin 

smärtupplevelse. 

I de fall där sökandemotiv används som strategier framhölls att patienterna söker sig till 

akutmottagningen av en anledning och det förmodades också vara en högre tröskel att ta 

sig över när patienterna beger sig till akutmottagningen nattetid. Det kan vara av vikt att 

beakta att berörda akutmottagningar har öppet dygnet runt alla dagar i veckan och alla 

dagar om året och att det kan vara så att patienter som har smärta inte har någon 

annanstans att vända sig till än just akutmottagningen när smärtan gör sig påmind. I några 

fall får det även vägas in att vissa patienter inte behöver vara på akutmottagningen då deras 

besvär egentligen inte bedöms vara akuta och att de i många fall kanske redan har en 

etablerad vårdkontakt på annan vårdinstans för det aktuella problemet. Carret, Fassa och 

Kawachi (2007) visar i sin studie att många av de patienter som sökte sig till akuten med 

icke-akuta besvär tillhörde en yngre patientgrupp (15-49 år), knappt hälften hade 

symtomdebut samma dag och drygt 70 procent hade sedan tidigare kontakt med någon 

specifik vårdinrättning. Det bör poängteras att studien av Carret, Fassa och Kawachi inte 

inriktat sig specifikt mot patienter med någon form av nedsatt kommunikationsförmåga. 

Att experimentera sig fram till var patienter med nedsatt kommunikationsförmåga har ont 

någonstans beskrevs i analysen vara av betydelse och då framför allt att palpera 

patienterna. Detta för att eventuellt kunna lokalisera smärtan eftersom patienterna inte 

själva kan berätta. Samtidigt som palpation utförs behöver sjuksköterskorna observera 

eventuella avvikande beteende hos patienterna vilket då kan härledas till att ana en 

smärtupplevelse hos patienterna. Det kan tyckas vara oförenligt med “icke-skada-

principen” att tillfoga patienterna någon smärta som Stryhn (2007) beskriver, men i detta 

fall handlar det om att undersöka och utröna vad som kan vara orsak till patienternas 

tillstånd. I Hadjistavropoulos et al. (2007) beskrivs att exempelvis palpation och aktiv eller 

passiv rörelse som då eventuellt ger beteendeförändringar kan ingå i undersökningen vid 

bedömning av patienters smärta. Ur dataanalysen framkom även att smärtstillande kunde 

administreras till patienter som uppfattades smärtpåverkade med efterföljande utvärdering 

för att se om det blivit någon förändring i beteendet.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Duignan%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18519050
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dunn%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18519050
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S152490420300033X#!
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Pasero och McCaffery (2005) listar försök med analgetika som en del i sin åtgärdsplan vid 

bedömning av smärta hos patienter som inte har förmåga att göra en självskattning.   

Dataanalysen visade på att distrahering och/eller avledning kunde ha betydelse för 

bedömningen av smärta hos patienter med nedsatt kommunikationsförmåga. Det beskrevs 

att framgång med denna metod kunde visa på att patienter troligtvis inte hade en så 

påtaglig smärta som de kanske ger uttryck för och att deras beteende då snarare ses bero på 

andra anledningar. Det får anses vara ett innovativt sätt att använda vid smärtbedömning. 

Förfarandet kan dock vara missvisande då Ely et al. (2016) visar på att patienter själva i 

viss mån kan använda sig av denna taktik för att hantera sin smärta, inte sällan i 

kombination med smärtstillande. Ely et al. har också funnit att även om patienterna visar 

sig ha god effekt av distraktionen kan de fortfarande ha smärta. 

Genom analysen uppdagades att all information om patienter med nedsatt 

kommunikationsförmåga kan ha betydelse när sjuksköterskor genomför smärtbedömning. 

Patientjournalen var det hjälpmedel som oftast nyttjades som informationskälla för att få 

upplysning om tidigare anamnes och omhändertagande när patienter själva eller anhöriga 

inte kan bidra med några uppgifter. Eder et al. (2003) visar i sin studie att förekomsten av 

dokumenterad initial smärtbedömning av patienterna på akutmottagningen var 86 procent. 

Detta kan förklara varför sjuksköterskor vill nyttja tidigare dokumentation vid 

smärtbedömning under det aktuella vårdtillfället. 

Författarna till studien anser att i de fall då sjuksköterskor letar efter tidigare anteckningar i 

patientjournalen, som understöd till smärtbedömning av patienter med nedsatt 

kommunikationsförmåga, förekommer också risken att där inte finns något användbart. 

Tidigare anteckningar i patientjournalen är möjligen inte väsentliga för den aktuella 

bedömningen alternativt finns inget dokumenterat då det kanske är första besöket på 

akutmottagningen. Eventuellt går det inte heller att förlita sig på att hitta en tidigare 

diagnos som underlag till bedömningen då Amor-Salamanca och Menchon (2017) har 

funnit i ett fall av tio att patienter med intellektuella funktionsnedsättningar som söker sig 

till akutmottagningar på grund av smärta inte erhållit en diagnos som förklaring till denna. 

Dataanalysen visade på att vitala parametrar såsom förhöjd puls och förhöjt blodtryck kan 

vara av värde då det anses ge en antydan på smärtpåverkan hos patienter och vara ett 

komplement när smärtbedömning utförs på patienter med nedsatt 

kommunikationsförmåga. Användande av vitalparametrar som indikation eller mått på 

smärta uppfattas vara allmänt förekommande bland vårdpersonal men kan vara 

missvisande. Gällande vitalparametrar bör det beaktas att även etnicitet kan ha betydelse 

för förhöjd hjärtfrekvens och högre blodtryck vid smärta (Edwards et al., 2001). Ett flertal 

studier som genomförts av Aïssaoui, Zeggwagh, Zekraoui, Abidi, och Abouqal (2005), 

Arbour och Gélinas (2009), Foster, Yucha, Zuk, Carol och Vojir (2003) samt Gélinas och 

Arbour (2009) för att utröna korrelation mellan smärtupplevelse hos patienter och 

påverkade vitalparametrar pekar på att fysiologiska attribut inte kan användas för säker 

smärtbedömning. Samtliga undersökningar har genomförts på patienter som under studien 

varit ständigt monitorerade, ofta på intensivvårdsavdelning, och har då dessutom haft ett 

utgångsvärde att förhålla sig till (Aïssaoui et al., 2005; Arbour & Gélinas, 2009; Foster et 

al., 2003; Gélinas & Arbour, 2009). Författarna i förekommande studie anser ovanstående 

förutsättningar med fullständig monitorering och opåverkade utgångsvärden sällan är 

tillgängliga vid smärtbedömning på akutmottagningen och därför inte bör ligga till grund 

för en smärtbedömningsstrategi. I synnerhet då det sällan finns några tidigare 

vitalparametrar som basvärde att förhålla sig till.  
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Skademekanismen för det trauma som patienter med nedsatt kommunikationsförmåga tros 

ha varit utsatt för synliggjordes i analysen vara en viktig faktor som sjuksköterskor bör ha i 

åtanke vid smärtbedömningen. Det ger en antydan för sjuksköterskor vilka skador 

patienterna kan tänkas ha och därmed hur smärtpåverkade patienterna förmodas vara trots 

att de har svårt att förmedla detta på något sätt. Som kontrast får det ändå vägas mot att det 

tidigare beskrivits av Duignan och Dunn (2008) samt Puntillo et al. (2003) att 

smärtskattning hos sjuksköterskor gällande patienter med muskuloskeletal smärta är svagt 

överensstämmande med patienternas uppfattning. Värt att notera är att förfarandet med 

skademekanismen som utgångspunkt dessutom är starkt begränsat då Todd et al. (2007) i 

sin studie visar på att enbart 32 procent av de deltagande patienterna från olika 

akutmottagningar kom dit med smärta relaterat till en skada eller ett bakomliggande 

trauma. I de fall med patienter som har nedsatt kommunikationsförmåga relaterat till 

kognitiva besvär fann McDermott et al. (2014) att de trots höftfraktur fick vänta längre på 

smärtstillande och härledde detta till deras brister i verbal kommunikation. 

Patienter med nedsatt kommunikationsförmåga som har en ledsagare med sig antingen i 

form av anhörig, personlig assistent eller annan typ av personal uppdagades i analysen ha 

en väsentlig betydelse både för patienterna och för sjuksköterskorna vid smärtbedömning. 

De menade att det kan vara en trygghet för patienterna att någon som känner dem kan 

berätta för sjukvårdspersonal hur habitualtillståndet brukar vara och vad som är avvikande 

vid det aktuella vårdtillfället. Likaså att sjuksköterskorna kan få hjälp av de medföljande i 

samband med själva smärtbedömningen. Denna form av assistans är en betydelsefull 

informationskälla för sjuksköterskor i samband med smärtbedömning av patienter med 

nedsatt kommunikationsförmåga och Ely et al. (2016) fann att anhöriga oftast vet hur 

patienters beteende normalt brukar vara jämfört med aktuella tidpunkten. De menade även 

att de anhöriga kan förstå och förmedla betydelsen av olika uttryck eller signaler som 

patienterna uppvisar. Kim (2010) beskriver att i omvårdnaden av patienterna ingår att 

kommunicera med både patienterna och deras anhöriga för att utbyta viktig information.  

Malviya, Voepel-Lewis, Burke, Merkel och Tait (2006) visade i sin studie att anhörigas 

uppfattningar om patienternas smärtupplevelse stämde väl överens med de resultat som 

frambringades med hjälp av smärtskattningsinstrument som var baserade på 

beteendemönster. Det framkom även att anhöriga kunde utläsa ytterligare uttryck eller 

signaler för smärtupplevelse som inte omfattades i bedömningen med skattningsinstrument 

(Malviya et al., 2006). Det borde ses som en tillgång för sjuksköterskorna att få denna 

synvinkel på smärtbedömningen, i synnerhet då Malviya et al. (2005) i en tidigare studie 

funnit att när det handlar om att utvärdera smärta hos patienter med nedsatt 

kommunikationsförmåga var sjuksköterskor inte lika benägna att på att lyssna och förlita 

sig på anhörigas uppfattningar gällande patienternas mående. En viktig del i 

personcentrerad vård är enligt Hörnsten och Jutterström (2017) att om patienten inte har 

förmåga att förmedla sig kan värdefull information tillhandahållas av anhöriga eller 

närstående. 

Patienter som inte kan förmedla sin smärta eller smärtupplevelse på grund av 

språkförbistring framkom ur analysen som vardagligt förekommande på 

akutmottagningarna där språktolkning oftast kan lösas med hjälp av medföljande släkting. 

Andra lösningar som dök upp var att någon i personalgruppen exempelvis kan vara 

behjälplig att tolka, alternativt brukande av telefontolk eller tekniska hjälpmedel såsom 

dator eller mobiltelefon.  
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När patienter med språkförbistring dyker upp på akutmottagningen, saknar tolkhjälp och 

där det dessutom dröjer till annan form av översättningsmöjlighet tillhandahålls får 

sjuksköterskorna helt förlita sig på vad de ser och kan “läsa in” hos patienterna i fråga. Ely 

et al. (2016) beskriver i sin studie att patienternas beteende kan vara den enda 

kommunikationskanalen om språket inte är ett alternativ. Bernard et al. (2006) har funnit i 

sin studie att språkbarriärer uppfattades stressande av 95 procent av de deltagande i 

sjuksköterskerkategorin. De delar inom språkförbistringen som orsakade stress var bland 

annat bristerna i den allmänna kommunikationen och smärtbedömning. Leanza, Boivin och 

Rosenberg (2010) visar på att anhöriga som tolkar kan ha negativa influenser på samtalet 

men också att det förekommer att tolkningen är jämförbar med den översättning som sker 

med hjälp av professionella tolkar.    

Slutsats  

I dataanalysen blev det uppenbart att omhändertagande av patienter med nedsatt 

kommunikationsförmåga kräver olika tillvägagångssätt och att det finns variation på hur 

situationerna hanteras. Fokusgrupperna diskuterade däremot inte användandet av 

smärtskattningsskalor som är specifikt anpassade till vissa av de patientgrupper som har 

nedsatt kommunikationsförmåga och som förekommer på akutmottagningarna. Istället har 

alternativa strategier nyttjats för att identifiera och värdera smärta hos dessa patienter. 

Oberoende av vilka förutsättningar som finns tillgängliga för sjuksköterskorna och 

patienterna tillämpas ett intuitivt förhållningssätt som grundar sig på mångahanda 

erfarenheter, iakttagelser och praktiska verktyg.  

 

Studien visar på att det finns ett flertal olika strategier som sjuksköterskor på 

akutmottagningar nyttjar när de ska smärtbedöma patienter som har nedsatt 

kommunikationsförmåga. Den övervägande delen av dessa strategier har både klinisk och 

vetenskaplig förankring. Genom att nyttja enskilda eller flera av dessa strategier har 

sjuksköterskorna strävat efter hitta lämplig smärtbedömning för patienterna och i slutändan 

förbättrad omvårdnad.  

Klinisk tillämpbarhet 

Studiens resultat kommer att redovisas både muntligt och skriftligt på författarnas 

arbetsplats och materialet kommer även sändas skriftligt till de akutmottagningar som hade 

deltagare i fokusgrupperna. Vidare kan resultatet bidra till att sjuksköterskor och annan 

vårdpersonal får en ökad förståelse för patienter med nedsatt kommunikationsförmåga och 

ges möjlighet att tillämpa de strategier som framkommit i studien.  

Användningsområdet anses vara brett och strategierna kan med fördel även nyttjas av 

andra personalkategorier för att bedöma smärta och utvärdera smärtbehandling. Gällande 

fortsatt forskning skulle det vara intressant att ur ett patientperspektiv undersöka hur 

patienter med nedsatt kommunikationsförmåga upplever smärtbedömning på 

akutmottagningen. Svårigheter kan finnas i att kommunikationen är nedsatt men under mer 

strukturerade förhållanden än ett akutbesök kanske ett mer uttömmande informationsutbyte 

är möjligt för att utröna hur smärtbedömningen upplevdes. 
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Till verksamhetschef                    Bilaga 1 

Någon Någonsson 

Akutmottagningen, Sjukhuset 

 

Vi heter Helena Klaar och Linus Olsson och är sjuksköterskor. Vi studerar 

Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning akutsjukvård vid Sophiahemmet Högskola. I 

vårt självständiga arbete, omfattande 15 poäng, har vi valt att studera: Syftet är att 

undersöka vilka strategier som sjuksköterskor på akutmottagningar nyttjar vid 

smärtbedömning av patienter med nedsatt kommunikationsförmåga. Vi är därför 

intresserad av få genomföra studien vid Akutmottagningen, Sjukhuset 

Om Ni godkänner att studien genomförs vid er klinik, är vi tacksam för Er underskrift av 

denna bilaga som därefter returneras i bifogat svarskuvert. Om Ni har förbehåll vill vi 

gärna att Ni anger detta. Har Ni frågor rörande själva undersökningen är Ni välkommen att 

kontakta oss eller vår handledare. 

Efter att studien är genomförd och godkänd, kommer den att publiceras på internet på 

DIVA som är en gemensam portal för publicering av forskningsrapporter och 

studentarbeten. Forskningsetiska principer kommer att följas strikt, vilket bl.a. innebär att 

namn i studien (inklusive namn på arbetsplatser) kommer att vara avidentifierade. 

När studien är godkänd kommer vi gärna och presenterar våra resultat för Er och/eller på 

arbetsplatsen om Ni så önskar. 

Kristianstad 201X-XX-XX 

Med vänlig hälsning                                  

 

Helena Klaar                   Eila Sterner 

Student                   Handledare 

 

 

_________________________          _________________________ 

Namnförtydligande               Namnförtydligande, hemvist 

tel:    tel:  

e-post:             epost:  

 

 

 

Linus Olsson                 

Student                 

 

 

_________________________         

Namnförtydligande             

tel:               

e-post:          



 

 

 

Studiens preliminära titel: Sjuksköterskors strategier för omhändertagande av patienter 

med smärta som har nedsatt kommunikationsförmåga. 

 

Syftet är att undersöka vilka strategier som sjuksköterskor på akutmottagningar nyttjar vid 

smärtbedömning av patienter med nedsatt kommunikationsförmåga 

 

Problem: 

En av de vanligaste sökorsakerna inom sjukvården är smärta. På akutmottagningar 

förekommer det ofta patienter med någon form av smärta. Om det dessutom finns en 

nedsatt kommunikationsförmåga, antingen till följd av någon sjukdom, skada, kognitiv 

störning eller språkförbistring kan deras omhändertagande bli något mer komplext. Denna 

patientkategori kan ha större behov av sjuksköterskors förmåga gällande omhändertagande 

och smärtbehandling, relaterat till svårigheterna att identifiera, bedöma och behandla 

smärtan. Eftersom det är en patientgrupp som riskerar att inte få ett lika optimalt 

omhändertagande vill vi belysa vilka strategier sjuksköterskor använder för att hantera 

patienter med smärta och nedsatt kommunikationsförmåga. 

 

Metoden för den planerade studien är fokusgruppsintervjuer med sjuksköterskor 

 

Önskemål från Din verksamhet: Vi önskar samla minst fem sjuksköterskor på Er enhet 

för fokusgruppsintervju. Intervjun, som beräknas ta maximalt 60 minuter önskar vi 

genomföra i lokaler på Er klinik och i anslutning till sjuksköterskornas arbetspass. Det är 

även ett önskemål att intervjun om möjligt kan ske på arbetstid. Intervjun kommer att 

ljudupptas. Vi planerar att genomföra intervjun under december 2017 alternativt januari 

2018. Alla personer som kommer ingå i fokusgruppen erhåller skriftlig information och 

deltagande är frivilligt. Forskningsetiska principer kommer att följas. 

Samtycke: 

 Jag samtycker till att studien genomförs på det sätt som beskrivits i detta dokument 

 Jag samtycker till att studien genomförs, men med följande förbehåll: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………fortsätt på baksidan) 

 Tyvärr kan jag inte samtycka till att studien genomförs vid min enhet 

 

___________________________________ 

Datum Namn 

___________________________________ 

Namnförtydligande 

___________________________________ 

Enhet 



 

 

 

DELTAGARINFORMATION                Bilaga 2 

Bakgrund 

En av de vanligaste sökorsakerna inom sjukvården är smärta. På akutmottagningar 

förekommer det ofta patienter med någon form av smärta. Om det dessutom finns en 

nedsatt kommunikationsförmåga, antingen till följd av någon sjukdom, skada, kognitiv 

störning eller språkförbistring kan deras omhändertagande bli något mer komplext. Denna 

patientkategori kan ha större behov av sjuksköterskors förmåga gällande omhändertagande 

och smärtbehandling, relaterat till svårigheterna att identifiera, bedöma och behandla 

smärtan. Eftersom det är en patientgrupp som riskerar att inte få ett lika optimalt 

omhändertagande vill vi belysa vilka strategier sjuksköterskor använder för att hantera 

patienter med smärta och nedsatt kommunikationsförmåga 

Syftet 

Syftet är att undersöka vilka strategier som sjuksköterskor på akutmottagningar nyttjar vid 

smärtbedömning av patienter med nedsatt kommunikationsförmåga. 

Förfrågan om deltagande 

Du tillfrågas om att delta i vår studie eftersom du är sjuksköterska och har minst ett års 

erfarenhet av triagering på akutmottagning, samt arbetat kliniskt senaste året. Din 

verksamhetschef har godkänt att du tillfrågas för att delta i vår studie och att intervjun 

kommer ske på din arbetsplats, under arbetstid. 

Hur går studien till? 

Vi har tänkt genomföra fokusgruppsintervjuer bestående av minst fem deltagare per grupp. 

Du kommer tillsammans med kollegor från din arbetsplats få diskutera ämnet utifrån ett 

antal frågeställningar. Intervjun ljudinspelas och beräknas ta maximalt 60 minuter samt 

kommer ske i ett närbeläget rum på din arbetsplats. Diskussionerna leds av ena författaren 

samtidigt som den andra författaren för anteckningar. 

 

Risker 

Konfidentialitet kan enbart garanteras mellan intervjuare och deltagare, men inte 

deltagarna sinsemellan. Författarna till studien kommer dock påtala vikten av att deltagarna 

respekterar varandra och hemlighåller det som framkommer under intervjun. 

Eventuella fördelar 

Fokusgruppsintervjuer har visat sig väcka nya tankar och uppslag inom det dryftade ämnet. 

Hantering av data och sekretess 

Hantering av den data du tillför oss kommer behandlas så att obehöriga inte kommer att ta 

del av dem och inte kan spåras till enskild individ. Vid utskrift av datan kommer inga 

enskilda personer anges utan avidentifieras helt och hållet. Det är enbart forskarna som 

kommer ha tillgång till hela materialet. Därutöver kan transkriberingen komma att utföras 

av extern medhjälpare. Vidare kommer materialet förvaras inlåst i kassaskåp eller med 

lösenord vid digital form när det inte används. Den färdiga studien kommer sedan att 

publiceras på internet i DIVA, vilket är gemensam portal för publicering av 

forskningsrapporter och studentarbeten. 

 

 

 



 

 

 

Information om studiens resultat 

När studien är godkänd och publicerad kommer den finnas tillgänglig på DIVA. Därutöver 

kommer författarna, om önskemål finns, presentera studien för verksamheten antingen 

genom muntlig föreläsning eller skriftligt utskick. 

Ersättning 

Ingen ersättning utgår, men intervjun är tänkt att utföras under arbetstid 

Frivillighet 

Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas av Dig utan någon specifik 

anledning. 

 

Ansvariga 

Författarna till studien är: 

 

Helena Klaar 

Telefon:  

E-post: 

 

Linus Olsson 

 

Telefon:  

 

E-post: 

 

Handledare: 

Eila Sterner 

Telefon:  

E-post: 
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Härmed intygas att jag väljer att deltaga i studien. 

Jag har erhållit muntlig och skriftlig information angående intervjustudien om 

sjuksköterskors strategier för omhändertagande av patienter med smärta som har nedsatt 

kommunikationsförmåga. Alla personuppgifter, ljudinspelningar och anteckningar från 

intervjun kommer behandlas konfidentiellt. 

 

Jag har också givits möjlighet att ställa frågor och är fullt medveten om min möjlighet att 

när som helst avbryta mitt deltagande. 

 

 

 

 

_________________________         _________________________ 

Ort och Datum              Ort och Datum 

 

 

_________________________         _________________________ 

Underskrift deltagarperson             Underskrift Studieansvarig     

 

 

_________________________        _________________________ 

Namnförtydligande              Namnförtydligande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INTERVJUGUIDE                                             Bilaga 4 

 

1. Hur utförs smärtbedömning (identifiering och värdering av smärta) på er 

akutmottagning? 

Om det finns ett standardförfarande, kan ni berätta hur det fungerar? 

2. Vad förknippar ni med nedsatt kommunikationsförmåga? 

 

3. Hur går ni tillväga för att identifiera och värdera smärta hos patienter med nedsatt 

kommunikationsförmåga till följd av: 

Skada/sjukdom, till exempel afasi, demens, traumatisk hjärnskada? 

Kognitiv störning, till exempel aspbergers, intellektuell funktionsnedsättning, downs 

syndrom? 

Språkförbistring utan tillgång till tolk? 

4. Vilka faktorer kan påverka er smärtbedömning hos patienter med nedsatt 

kommunikationsförmåga? 

Hur påverkar tiden på dygnet? 

Arbetsstress? 

Anhöriga? 

5. Använder ni några smärtskattningsinstrument (utöver de som eventuellt nämnts 

tidigare)? 

Vilka använder ni och i vilka situationer? Kan ni berätta om det? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


