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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund 

En akutmottagning har ett högt inflöde av patienter med olika sjukdomstillstånd och 

sjuksköterskan behöver erfarenhet för att bedöma patientens tillstånd och fatta adekvata 

beslut om omvårdnadsåtgärder. Sjuksköterskan skattar patientens smärta med 

smärtskattningsinstrument, genomför och utvärderar farmakologisk smärtbehandling enligt 

ordination samt dokumenterar förfarandet. Hög arbetsbelastning på liten yta och brist på 

tid till den enskilda patienten är faktorer som kan inverka på omvårdnaden. Tidigare 

forskning visar bristande dokumentation, smärtskattning och uppföljning gällande 

läkemedelseffekt på akutmottagningar.  

 

Syfte 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av att vårda smärtpåverkade patienter på 

akutmottagning.  

 

Metod 

Då syftet med studien var att beskriva erfarenheter hos sjuksköterskor valdes en kvalitativ 

deskriptiv metod. Fem sjuksköterskor som arbetat två år eller längre på akutmottagning 

intervjuades. Data bearbetades och analyserades genom kvalitativ induktiv ansats. 

 

Resultat 

I omvårdnaden av smärtpåverkade patienter har sjuksköterskorna en betydande roll. För att 

vårda och smärtlindra patienten samlar sjuksköterskorna in information och använder sin 

kliniska blick för att skapa sig en bild om patienten och dennes smärtupplevelse. Genom 

att sjuksköterskorna är närvarande i mötet, bekräftar samt informerar patienten får 

patienten god vård. 

 

Slutsats 

Generella direktiv, tid, arbetsmiljö och validitet hos smärtskattningsinstrument var faktorer 

som styrde sjuksköterskans möjlighet att ge god omvårdnad. Åtgärder för de rutinbrister 

som framkommit gällande smärtskattning och uppföljning, samt hur detta dokumenteras 

vore önskvärt. Tydligt ledarskap samt rutiner anpassade för verksamheten främjar 

sjuksköterskans möjlighet att vårda smärtpåverkade patienter på akutmottagning. 

 

 

Nyckelord: Smärta, Akutmottagning, Omvårdnad 
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INLEDNING 

Enligt Socialstyrelsen (2005) ska sjuksköterskan observera patientens sjukdomsupplevelse 

och lindra dennes lidande genom adekvata åtgärder. Ämnet är därmed relevant för det 

yrkesområde som innefattar allmänsjuksköterskans arbete. Obehandlad smärta leder till 

många negativa konsekvenser för individ och samhälle (Linton, 2013). Genom intervjuer 

med dessa sjuksköterskor vill vi lyfta fram deras erfarenheter gällande vården av 

smärtpåverkade patienter på akutmottagning.  

 

BAKGRUND 

Smärtans klassifikation och fysiologi 

Smärta är en subjektiv upplevelse som innefattar individens känslor, tankar och handlingar. 

International Association for the Study of Pain (2011) definierar smärta enligt följande; 

"Smärta är en obehaglig sensorisk och/eller känslomässig upplevelse förenad med 

vävnadsskada, eller hotande vävnadsskada, eller beskriven i termer av sådan skada. 

Smärta är alltid subjektiv och kan uppträda i frånvaro av vävnadsskada."  

 

Smärtans tre komponenter beskriver smärtupplevelsen. Somatosensoriska cortex tolkar 

smärtans lokalisation, intensitet och duration till den sensoriska komponenten. Limbiska 

strukturer registrerar smärtans obehag och ger upphov till den affektiva komponenten. Den 

kognitiva komponenten uppstår när prefrontala- och frontala cortex tolkar tankar och 

handlingar gällande smärttillståndet. Tillsammans ger dessa tre komponenter en 

smärtupplevelse, som är individuell och förändras över tid och situation (Norrbrink & 

Lundeberg, 2010). Den smärtupplevelse patienten känner är signifikant associerad med det 

psykiska och fysiska tillstånd denne befinner sig i, samt det sociala stöd patienten erhåller 

vid tillfället (Ferreira-Valente, Pais-Ribeiro & Jensen, 2013). 

 

Smärtans duration kan vara akut eller långvarig. Akut smärta uppstår som en 

varningssignal till kroppen om vävnadsskada eller hotande sådan och pågår under en 

begränsad tidsperiod, medan långvarig smärta fortgår även då skadan har läkts (McLafferty 

& Farley, 2008). Smärta klassificeras även utifrån orsak, som neuropatisk, nociceptiv, 

psykogen eller smärta utan känd orsak. Neuropatisk smärta orsakas av skada på 

nervsystemet medan nociceptiv smärta innebär smärta vid intakt nervsystem. Psykogen 

smärta är en konsekvens av psykisk sjukdom och vid smärta utan känd orsak finns ingen 

fastställd anledning till hur smärtan har uppkommit (Norrbrink & Lundeberg, 2010).  

 

Sensoriska nervsystemet ger information via perifera nervsystemet om kroppens inre och 

yttre miljö till centrala nervsystemet. Kommunikationen sker via neuron. Nociceptiv 

smärta startar genom aktivering av nociceptorer. Dessa är receptorer på neuronens 

dendriter och aktiviteten startar med ett högtröskligt stimuli som är så starkt att det hotar 

att skada eller skadar vävnaden (Norrbrink & Lundeberg, 2010). Nociceptorer är känsliga 

för termisk, mekanisk eller kemisk stimuli, som värme/kyla, tryck samt algogena 

substanser som kaliumjoner eller bradykinin (Bjålie, Haug, Sand & Sjaastad, 2007).  

 

När nociceptorer aktiveras startar en aktionspotential. Aktionspotentialen sprider sig från 

nociceptorn på det primära smärtneuronet till det sekundära smärtneuronet via en 

omkoppling i ryggmärgens dorsalhorn. Informationen korsar medellinjen i ryggmärgen och 

aktionspotentialen leds vidare mot kärnor och strukturer i hjärnan. En av strukturerna som 
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påverkas är rostroventrala medulla (RVM) i förlängda märgen. Strukturen ingår i kroppens 

eget smärthämmande system samt är centra för reglering av det autonoma nervsystemet 

(Norrbrink & Lundeberg, 2010). Autonoma nervsystemet styr bland annat hjärtverksamhet, 

blodtryck och syresättning (Bjålie et al., 2007). Detta innebär att andningsfrekvens ökar 

samt att puls och blodtryck stiger vid smärtsensation (Norrbrink & Lundeberg, 2010). 

 

Smärta som stressreaktion 

Smärta är en stressreaktion och aktiverar både autonoma och endokrina nervsystemet 

(Norrbrink & Lundeberg, 2010). Autonoma nervsystemet reglerar hjärtat, körtlar samt glatt 

muskulatur. Via hypotalamus aktiveras det sympatiska nervsystemet vilket leder till att 

hjärtfrekvens och kontraktionskraften i hjärtat ökar. Ökad hjärtfrekvens och 

kontraktionskraft innebär att blodtrycket stiger. Aktivitet i sympatiska nervsystemet 

medför även att hudens blodkärl kontraheras. Detta drar blodflödet från perifera delar av 

kroppen till centrala, som hjärta, lungor och hjärna. Huden blir kall blek och svettig, och 

andningsfrekvensen stiger. Det autonoma nervsystemet aktiveras efter några sekunder för 

att uppmärksamma kroppen på en potentiellt farlig situation (Bjålie et al., 2007).  

 

Endokrina nervsystemet består av hypotalamus, hypofysen samt målorgan. HPA-axeln 

(Hypotalamus, hypofysen och binjurebarken) aktiveras vid akut smärta och stress. 

Hypotalamus frisätter kortikotropt hormon, varpå hypofysen frisätter adrenokortikotropt 

hormon som binder till receptorerna i binjurebarken. Därmed frisätts kortisol till blodet, 

samtidigt som binjuremärgen frisätter noradrenalin och adrenalin till blodet. Kortisol 

stimulerar nedbrytning av fett och proteiner samt mobiliserar fria fettsyror som en 

energikälla för kroppen. Kortisol är kroppens eget kortison, och har antiinflammatorisk 

verkan. Noradrenalin och adrenalin stimulerar nedbrytning av glykogen samt nybildning 

av glukos i levern. Mängden glukos i blodet som cellerna behöver för att bilda 

adenosintrifosfat ökar. Adenosintrifosfat (ATP) är en nukleotid som fungerar som direkt 

energikälla i cellerna (Bjålie et al., 2007).  

 

Syftet med dessa reaktioner är att förbereda kroppen för kamp och flykt. Puls, 

andningsfrekvens, medvetandegrad och blodtryck ökar. Den ökade energiomsättningen 

framkallar en intensiv svettning så kroppen kan avlägsna överskottsvärme som bildats. 

Reaktionerna ökar tillförsel av syre- och näringsrikt blod till skelettet samtidigt som 

medvetandet skärps. Smärta framkallar en intensivt obehaglig känsla i kroppen (Bjålie et 

al., 2007).  

 

Smärtlindring 

Patientens smärta är inte ett ensamt fysiologiskt eller farmakologiskt fenomen utan 

påverkas av olika faktorer som personlighet, uppfostran, smärtans mening och 

omständigheter runt smärttillståndet. Dessa faktorer samverkar i den fullständiga 

smärtupplevelsen och därmed kan smärta svara på flera skilda typer av behandling. Total 

smärtfrihet kan många gånger bara åstadkommas genom en kombination av olika 

behandlingsmetoder (Hawthorn & Redmond, 1999; Harper, 2006). 

 

Perifert verkande analgetika, exempelvis NSAID (Non Steroidal Anti-Inflammatory Drug) 

dämpar smärtupplevelsen genom att minska smärtstimuli innan det når centrala 

nervsystemet. Syftet är att minska syntesen av algogena substanser som uppstår vid 

inflammation eftersom dessa aktiverar nociceptorer och höjer känsligheten hos dessa. 
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NSAID har inflammationshämmande och smärtstillande effekt. Det används vid akuta 

inflammationer och reumatiska tillstånd (Simonsen, Aarbakke & Hasselström, 2012). 

 

Paracetamol har smärtstillande och febernedsättande verkan med liten eller ingen 

antiinflammatorisk effekt. Verkningsmekanismen är oklar. Det finns teorier om att 

paracetamol verkar perifert, dock anser Norrbrink och Lundeberg (2010) att paracetamol 

påverkar nedåtgående smärthämmande banor, och alltså verkar centralt. Detta läkemedel är 

smärtstillande vid lätt till måttlig nociceptiv smärta. Höga doser kan ge upphov till 

livshotande förgiftningar. 

 

Centralt verkande analgetika, opioider, binder till receptorer i centrala nervsystemet och 

har verkan vid samtliga typer av nociceptiv smärta. Opioider hämmar impulstrafiken på 

spinal nivå. Morfin är ett starkt opioidanalgetikum som administreras vid behov av kraftigt 

smärtstillande läkemedel. Dåsighet, illamående och förstoppning är vanliga biverkningar. 

Höga doser morfin kan ge patienten andningsdepression. Svagare opioidanalgetikum 

kombinerar exempelvis paracetamol och kodein och kodeinet omvandlas i kroppen till 

morfin med god smärtstillande effekt (Simonsen et al., 2012). 

 

Värme och kyla är exempel på fysiologiska behandlingar som kan ha smärtlindrande 

effekt. Kryoterapi är en smärtlindrande behandlingsmetod där kyla appliceras lokalt i form 

av is, våta handdukar, cold-packs eller kloretylspray. Kryoterapi används vanligen vid 

mjukdelskador och kombineras då med kompressionsbandage och högläge av den skadade 

kroppsdelen. Vid ytlig värmebehandling läggs exempelvis varma handdukar, vetekuddar 

eller hot-packs på huden. Lokalt sker då en vasodilatation och muskelrelaxation. Känsla av 

lugn och välbehag uppstår i och med hämning av strukturer som är involverade i 

obehagsreaktioner (Norrbrink & Lundeberg, 2010).  

 

Massage innebär beröring med tryck och strykning av varierande grad. Detta förbättrar 

blodcirkulation, medför avslappning och minskar smärta. Beröring kan många gånger 

förmedla omsorg, medkännande och empati effektivare än verbal kommunikation. 

(Hawthorn & Redmond, 1999). 

 

Om kognitiva/beteendeterapeutiska strategier används i smärtlindrande syfte är målet att 

minska upplevelsen av smärta, inte att avlägsna själva smärtan. Patienten lär sig använda 

kognitiva och beteendemässiga bemästringsstrategier som förändrar patientens 

smärtupplevelse och ger en bättre känsla av kontroll över smärtan (Hawthorn & Redmond, 

1999). 

 

Konsekvenser av obehandlad smärta 

Vid obehandlad akut smärta och otillräcklig smärtlindring leder till negativa effekter för 

patienten. Nedsatt lungfunktion, ökad utsöndring av stresshormon, metabola förändringar, 

effekter på mag- tarmkanalen, förändringar i hjärt- kärlsystemet samt psykiska effekter 

uppstår (Berntzen, Danielsen & Almås, 2011). Vidare riskerar patienten att drabbas av 

nedsatt perifer cirkulation som frambringar smärta, eftersom försämrad syretillförsel till 

vävnaden ger ischemi. Patientens nutritionsstatus påverkas, då smärta stjäl energi vilket 

kan innebära minskad aptit, illamående och i förlängningen viktnedgång. Smärta leder ofta 

till minskad mobilisering vilket innebär risk för tromboser. Patienten kan drabbas av 

obstipation, eliminationssvårigheter och sömnbrist. Dessa effekter riskerar att bli 

kvarstående om patienten inte behandlas för sitt smärttillstånd (Östlund, 2010).  



 4      

 

Hög grad av smärtintensitet i det akuta skedet kan vara en indikator som påvisar ifall den 

akuta smärtan riskerar att bli långvarig (Sterling, Jull, Vicenzino, Kenardy & Darnell, 

2005). Patienter med långvarigt smärttillstånd drabbas av konsekvenser som omfattar 

fysiskt och psykiskt lidande. Smärta under lång tid medför en konstant påfrestning. Även 

depression, utmattning, försämrad ekonomi och problem med socialt umgänge och familj 

kan drabba patienten (Berntzen et al, 2011).  

 

Långvarig smärta medför stora kostnader och konsekvenser för samhället, i form av 

läkarbesök, läkemedelsbehandling och undersökningar. Smärta som leder till sjukfrånvaro 

och förtidspensionering resulterar i produktionsbortfall i arbetslivet (Linton, 2013). De 

direkta och indirekta kostnaderna på grund av smärta kostar samhället cirka 86 miljarder 

kronor per år (Statens Beredning för medicinsk utvärdering, 2006). Eftersom obehandlad 

akut smärta kan leda till långvariga besvär är det både socialt och samhällsekonomiskt väl 

motiverat att lägga resurser på förebygga och förhindra detta (Linton, 2013).  

 

Akutmottagning 

Människor som drabbats av akut skada eller sjukdom söker vård på en akutmottagning. 

Läkare, sjuksköterskor och undersköterskor tjänstgör på akutmottagningen, vilken ofta har 

en hög omsättning av patienter som behöver akut vård. Personalen har ett intensivt arbete 

och träffar ett stort antal patienter under en kort period. Arbetsuppgifterna är varierande 

med stora kontraster. Akutmottagingen samverkar med SOS Alarm, övriga sjukhus, 

vårdcentraler, röntgen, laboratorium och ambulanspersonal. Vanligtvis är en 

akutmottagning uppdelad i olika kliniker, till exempel kirurgi, medicin och ortopedi 

(Wikström, 2012). 

 

Akutsjukvård är komplex och baseras på vetenskaplig evidens och beprövad erfarenhet. 

Det höga inflödet av patienter samt olikheterna i deras sjukdomstillstånd innebär att 

sjuksköterskan behöver arbetslivserfarenhet för att snabbt bedöma patientens tillstånd och 

fatta beslut om omvårdnaden. Trots en stressad arbetssituation är det av vikt att 

sjuksköterskan vårdar patienten med lyhördhet och personcentrerat förhållningssätt. 

Sjuksköterskan planerar och genomför vården i samråd med patienten och respekterar 

dennes integritet och självbestämmande (Wikström, 2012). 

 

Triage 

Den med störst behov av hälso- och sjukvård skall ges företräde (Hälso- och sjukvårdslag, 

1982:763). De patienter som söker vård bedöms noggrant efter sökorsak, vitala parametrar 

samt anamnes. Vitala parametrar syftar här till att mäta andningsfrekvens, saturation, puls, 

blodtryck, medvetandegrad, temperatur och smärta (Wikström, 2012). Triage är ett system 

som hjälper vårdpersonal att sortera och bedöma patientens turordning utifrån den 

medicinska angelägenhetsgraden. Detta för att säkerställa att denne får rätt prioritetsgrad 

till att träffa läkare. Vid ankomsten tolkar sjuksköterskan patientens tillstånd med hjälp av 

triagesystemet. Patienten får då en färg eller siffra som symboliserar dennes prioritet. I 

Sverige finns på de flesta akutmottagningar ett triagesystem (Göransson et al., 2008). 

 

Triagering av en legitimerad sjuksköterska med en tillförlitligt och säkert triagesystem ger 

hög patientsäkerhet (Göransson, Eldh & Jansson, 2008). Hälso- och sjukvårdslagen 

(1982:763) fastställer att patienten ska bedömas för att bestämma vårdbehovet, men inte 
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vem som skall bedöma detta. Socialstyrelsen (2004) har dock i sina utlåtanden gällande 

anmälningsfall rekommenderat att triagering bör utföras av legitimerad sjukvårdspersonal.  

Korrekt triagering ställer höga krav på erfarenhet, medicinsk kunskap, ett kritiskt 

förhållningssätt samt analyseringsförmåga (Socialstyrelsen, 2004). En triagesjuksköterska 

bör ha erfarenhet, en välutvecklad klinisk blick, god uppfattningsförmåga, vara skicklig på 

att kommunicera, stresstålig och kunna fatta snabba beslut (Gerdtz & Bucknall, 1999; 

Considine, Botti & Thomas, 2007; Smith & Cone, 2010). 

 
Ett forskningsprojekt kallat Rapid Emergency Triage and Treatment System, (RETTS) 

startade i Sverige 2003 för att studera om ett systematiskt standardiserat protokoll kunde 

påvisa hög sensitivitet för att hitta de patienter som var i störst behov av akutsjukvård. 

Syftet var även att hitta de patienter som kunde vänta, utan risk att försämras. 

Utvärderingen visade att triagesystemet RETTS hade hög validitet och därför 

implementerades det på akutmottagningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i 

Göteborg 2005 (Widgren, 2012). Stockholms Läns Landsting beslutade att införa RETTS 

på akutmottagningar samt i ambulanssjukvården i Stockholm 2011 (Stockholms 

Prehospitala Centrum, 2011). 
 

I triagesystemet finns fem processnivåer, röd, orange, gul, grön och blå, i fallande 

allvarlighetsgrad och prioritet. Hög risk för mortalitet och behov av omedelbar sjukvård 

klassificeras i detta system som en röd patient. Systemet fastställer hur patienten bör 

handläggas i akutprocessen gällande vitalparametrar och ABCDE-konceptet, samt vilka 

undersökningar och provtagningar som är lämpliga. ABCDE-konceptet används för att 

finna samt omhänderta de mest livshotande skadorna först, där A står för Airway, B för 

Breathing, C för Circulation, D för Disability och E för environment/exposure. Indelningen 

i dessa processnivåer stämmer enbart om algoritmerna för sökorden används korrekt, samt 

att patienten kontinuerligt reevalueras av vårdpersonalen (Widgren, 2012). 

 

Omvårdnad på akutmottagning 

Sjuksköterskan har på akutmottagningen korta möten med patienten, där hen gör en initial 

bedömning, ställer omvårdnadsdiagnos, sätter upp omvårdnadsmål samt utvecklar en plan 

för att nå dessa mål. Adekvata åtgärder vidtas, patientens tillstånd monitoreras och 

utvärderas och de provtagningar och undersökningar som den aktuella situationen kräver 

utförs. Vid den initiala bedömningen ställs öppna frågor till patienten och dennes 

eventuella närstående (Wikström, 2012).  

 

VIPS-modellen (Välbefinnande, Integritet, Prevention, Säkerhet) är en 

dokumentationsstruktur för att föra enhetliga omvårdnadsanteckningar och ge överblick 

över patientens journalinnehåll (Ehnfors, Ehrenberg & Thorell-Ekstrand, 2005). Aktuella 

sökord i VIPS kan vara kontaktorsak, anamnes, social bakgrund, överkänslighet, 

kommunikation, andning/cirkulation, aktivitet, nutrition, smärta/sinnesintryck, hud/vävnad 

samt elimination. Omvårdnadsåtgärderna rangordnas utifrån ABCDE-konceptet och 

primära åtgärder utförs först. På akutmottagningen finns vanligtvis generella 

läkemedelsordinationer som sjuksköterskan kan administrera självständigt (Wikström, 

2012). 

 

Sjuksköterkan ger vård som strävar efter att synliggöra hela människan. Det innebär att 

främja andliga, existentiella, psykiska och sociala behov i lika hög grad som de fysiska 

behoven (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). I Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 
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fastställs att hälso- och sjukvård ska utövas så att den uppfyller krav på en god vård. Det 

innebär enligt 2 a § att; ” Den skall vara lättillgänglig, bygga på respekt för patientens 

självbestämmande och integritet samt främja goda kontakter mellan patienten och hälso- 

och sjukvårdspersonalen.” 

 

Sjuksköterskan använder sin kommunikationsförmåga för att skapa en känsla av tillit hos 

patienten och hjälpa denne att slappna av (McLafferty & Farley, 2008). Genom att lyssna 

på patientens berättelse får sjuksköterskan möjlighet att organisera och utföra en 

multiprofessionell omvårdnad. Lyhördhet är betydelsefullt för att få patienten att känna sig 

delaktig i vården, eftersom det ökar patientens medgörlighet till behandling och egenvård 

(Leksell & Lepp, 2013).  

 

Sjuksköterskan har skyldighet att ge patienten information som är individuellt anpassad om 

hälsotillstånd, aktuella undersökningar och behandlingar (Lag om yrkesverksamhet på 

hälso- och sjukvårdens område, 1998:531). Faktorer som ålder, funktionshinder, hörsel- 

och synnedsättning, kulturella och språkliga svårigheter bör tas i beaktande när patienten 

ska informeras. Förståelse och kunskap är viktiga förutsättningar för att patienten ska 

kunna ta del av sin vård och fatta informerade beslut (Wikström, 2012).  

 

Omvårdnad vid akut smärta 

Sjuksköterskan konstaterar och bedömer smärta hos patienten, initierar åtgärder för att 

lindra smärtan samt konsulterar högre medicinsk expertis. Hen genomför och utvärderar 

farmakologisk smärtbehandling enligt ordination samt dokumenterar åtgärder och 

behandlingar strukturerat. Vid en smärtbedömning ingår patientens hälsohistoria, 

smärtteckning och smärtskattning, faktorer som ökar eller minskar smärtan och patientens 

aktivitetsförmåga. Sjuksköterskans dokumentation är ytterst viktig då den gör smärtan 

synlig och därmed hjälper vårdgivare och patient att utvärdera behandling och omvårdnad. 

(Blomberg, Hållstam & Gottzén, 2011). 

 

Sjuksköterskan tolkar patientens smärta mot bakgrund av sina tidigare professionella 

erfarenheter men också av egna erfarenheter av smärta. Viktigt är för sjuksköterskan att 

komma ihåg att smärta är en subjektiv upplevelse och i och med det inte befintlig för 

andras kontroll (Berntzen et al, 2011).  Patientens smärtupplevelse påverkas av flertal 

faktorer som smärtintensitet, smärtans mening, förväntningar på smärtlindring, miljö, 

humör, potentiella konsekvenser av smärtan eller skadan, inlärda beteenden från familj och 

kultur, samt övriga människors reaktion på patientens smärtbeteende. För att säkerställa att 

vårdpersonalens bakgrund och erfarenhet av smärta inte har negativ effekt på patientens 

smärtupplevelse behöver sjuksköterskan ha insikt i sin egen smärtrespons samt egna 

förväntningar på hur en smärtpåverkad patient ska bete sig (Briggs, 2008; Narayan, 2010).  

 

Smärtskattning 

Genom att sjuksköterskan utför en noggrann och omsorgsfull kartläggning av patientens 

smärta möjliggörs en individuell planering och smärtbehandling. Flera olika hjälpmedel 

finns för att registrera patientens smärta, till exempel skattningsskalor och frågeformulär. 

Det är av största vikt att sjuksköterskan känner till att dessa hjälpmedel har sina 

begränsningar och inte kan säkerställa en komplett smärtbeskrivning. För att tillgodose 

patientens behov av smärtbehandling bör sjuksköterskan reevalvera patientens tillstånd 

rutinmässigt (Berntzen et al, 2011).  
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Visuell Analog Skala, VAS, är ett smärtskattningsinstrument på en 10 cm lång sticka som 

är numrerad på ena sidan och onumrerad på den sida som visas för patienten. Ena änden 

betyder ”ingen smärta” och den andra ”värsta tänkbara smärta”. Patienten ställer in 

markören på den omnumrerade delen av stickan på det ställe som motsvarar smärtans 

intensitet. Sjuksköterskan läser sedan av resultatet på den numrerade sidan. Numerisk 

Skattningsskala, NRS innebär att patienten tillfrågas verbalt vilken grad av smärta denne 

har på en skala mellan 0 och 10, om 0 innebär ”ingen smärta” och 10 betyder ”värsta 

tänkbara smärta” (Ferreira-Valente, Pais-Ribeiro & Jensen, 2011). Instrumentet är enkelt 

att använda för sjuksköterskan och patienten förstår lätt innebörden. En förutsättning för att 

använda NRS korrekt är dock att ett standardiserat förhållningssätt används för att uttrycka 

skalan. Detta för att minimera risk för feltolkning (Breivik et al., 2008). 

 

Studier har visat att sjuksköterskan har benägenhet att underskatta patientens upplevda 

smärta. Att underskatta patientens smärta kan ha negativa effekter då patienten inte erhåller 

rätt smärtbehandling. Detta poängterar betydelsen av en systematisk bedömning och 

bekräftelse av patientens egen skattade smärta (Davoudi, Afsharzadeh, 

Mahammadalizadeh & Haghdoost, 2008). Ansiktsuttryck och demografiska faktorer hos 

patienten, som ålder, kön och etnicitet har betydelse och kan påverka när sjuksköterskan 

ska identifiera och förstå patientens smärta (Hirsh, Callander & Robinson, 2011).  

 

Smärta på akutmottagning 

Den vanligaste orsaken till att patienter söker akut sjukvård är smärta. Av de patienter som 

söker till akutmottagning har 61 procent uppgett smärta i sökorsaken, och 85 procent av 

dessa har smärta som primär sökorsak (Cordell et al., 2002). I en enkätstudie fick patienter 

svara på hur de upplevt sin smärtbehandling under vårdtillfället på akuten. Smärtan 

skattades med VAS-skala vid ankomst och utskrivning, och forskarna frågade vilken grad 

av smärta patienten var villig att skrivas ut med. Resultatet visade att 60 procent av 

patienterna skrevs ut med högre grad av smärta än de var villiga att acceptera. Endast 51 

procent blev erbjudna analgetika i smärtlindrande syfte, och av dessa upplevde hälften en 

adekvat smärtlindring (Blank et al., 2001). Patienter med svår till medelsvår smärta får ofta 

vänta ofta över 60 minuter efter ankomst till akutmottagningen på att få smärtlindring 

(Todd et al., 2007).  

 

Det finns flera anledningar till att patienter som söker vård på akutmottagning inte blir 

adekvat smärtlindrade inom rimlig tid. Sjuksköterskan upplever brist på kontroll över sin 

arbetssituation (Bergman, 2012). Ett högt inflöde av patienter ökar arbetsbelastningen och 

förlänger tiden som patienten får vänta på analgetika (Forero et al., 2008; Hwang, 

Richardson, Sonuyi & Morrison, 2006). Undermålig utbildning i smärthantering är 

förekommande bland sjuksköterskor som arbetar på akutmottagning (Augarten et al., 

2006). Ökad samstämmighet vid triagering gällande smärtskattning samt förbättrad 

dokumentation av smärtupplevelsen skulle minska väntetid till smärtlindring (Fry, 

Bennetts & Huckson, 2011). 

 

Sjuksköterskan tenderar att underskatta patientens smärta i förhållande till vad patienten 

själv upplever (Bauman & McManus, 2005). Tendensen ökar då vårdpersonal inte lyckats 

diagnosticera en tydlig orsak till smärtan (Ducharme, 2005; Wilsey, Fishman, Ogden, 

Tsodikov & Bertakis, 2008). Även en ibland väl hög aktsamhet vid administrering av 

opioider förekommer, dels på grund av rädsla för att patienten riskerar toleransutveckling 

(Thomas, 2007; Hogan, 2005), dels för att negativa erfarenheter kan förekomma hos 
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sjuksköterskan. Somliga patienter visar ibland ett drogsökande beteende och söker vård för 

att underhålla ett drogmissbruk (Bauman & McManus, 2005). 

 

Problemformulering 

Goda kunskaper om smärta, omvårdnad och smärtbehandling har positiv betydelse på 

sjuksköterskans attityder till smärtpåverkade patienter. Sjuksköterskan ska registrera och 

kartlägga patienters smärta då den är grunden för planering och genomförandet av en 

individuellt anpassad smärtbehandling (Berntzen et al, 2011). Svenska forskare fann i en 

studie alarmerande dokumentationsbrister gällande smärtbedömning, behandling och 

uppföljning på akutmottagning (Lewén, Gardulf & Nilsson, 2010). Detta går emot 

lagstiftningen som klart reglerar hälso-och sjukvårdspersonalens dokumentationsansvar för 

att säkerställa vården (Hälso- och sjukvårdslag 1982:763; Patientdatalag 2008:355).  

 

SYFTE 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av att vårda smärtpåverkade patienter på 

akutmottagning. 

 

METOD 

Val av metod 

Då syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda 

smärtpåverkade patienter på akutmottagning, valdes en kvalitativ deskriptiv design enligt 

Kvale och Brinkmann (2009), vilket innebär att undersöka sociala företeelser och beskriva 

personers egna upplevelser och erfarenheter av dessa. För att samla in data valdes en 

halvstrukturerad intervjuform och intervjuerna möjliggjorde öppna frågor där 

informanterna själva kunde bestämma svarets karaktär och utsträckning (Malterud, 2009). 

 

Urvalskriterier 

Sjuksköterskor med minst grundläggande utbildning och två års erfarenhet av att arbeta på 

akutmottagning valdes som informanter. Då anser Benner (1993) att sjuksköterskan har 

träffat tillräckligt många patienter i yrket och fått erfarenhet från flera vårdsituationer. 

Därmed har de erhållit en givande grund som bidrar till förmågan att tyda nya situationer. 

De smärtpåverkade patienter som sjuksköterskorna hade vårdat var vuxna patienter. 

 

Undersökningsgrupp  

Fem sjuksköterskor har intervjuats. Sjuksköterskornas erfarenhet av att arbeta på 

akutmottagning spände sig från två till tretton år. Mediantiden för sjuksköterskornas 

erfarenhet av att arbeta på akutmottagning var 7,2 år. 

 

Datainsamling 

Akutmottagningar kontaktades där informanter med uppfyllda urvalskriterier kunde hittas. 

Mailkontakt togs med verksamhetschefer på fem akutmottagningar i Stockholm. Brev till 

verksamhetscheferna visas i bilaga I. Efter två verksamhetschefers godkännande skickades 

mail till respektive chefssjuksköterskor på de två aktuella akutmottagningarna med 
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information om studiens upplägg och förutsättningar, se bilaga I, 2(3). Tre 

verksamhetschefer tackade nej till att medverka i studien på grund av tidsbrist.  Efter 

samtycke från chefssjuksköterskor skickades ytterligare mail med information samt 

blankett för samtycke som vidarebefordrades till de informanter som uppfyllde 

urvalskriterierna. Kontakt togs med relevanta informanter som chefssjuksköterskan funnit 

lämpliga och tid och plats bokades för intervjuerna. Informanterna fick själva bestämma tid 

och plats vilket ledde till att intervjuerna skedde på sjuksköterskornas arbetsplatser. 

Intervjuerna genomfördes ostört i angränsande anhörigrum och i konferensrum. Varje 

enskild intervju varade i cirka 20 minuter. Samtliga intervjuer genomfördes av båda 

studenterna. 

 

Intervjuguide  

Utifrån studiens syfte valdes en halvstrukturerat utformad intervjuguide då den enligt 

Gillham (2008) har struktur och ger plats för flexibilitet. Halvstrukturerade frågor har 

ställts till samtliga informanter där de gavs möjlighet till att fritt skildra sina upplevelser 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjuguiden rymde tre huvudrubriker: allmänna frågor, 

huvudfrågor och fördjupningsfrågor. De allmänna frågorna berörde information om 

arbetslivserfarenhet och yrkesval, medan huvudfrågorna rörde informanternas erfarenheter 

att vårda smärtpåverkade patienter. Fördjupningsfrågorna ställdes under de intervjuer där 

ökad förståelse önskades för att kunna ge svar på studiens syfte. Intervjuguiden visas i 

bilaga II. 

 

Pilotintervju 

En pilotintervju genomfördes för att verifiera frågornas brukbarhet i intervjuguiden och vid 

intervjun gavs också tillfälle att träna intervjumetodik (Gilham, 2008). Pilotintervjun 

utvärderades och bedömdes ge svar på syftet, därför inkluderades denna i resultatet enligt 

Trost (2010). 

 

Dataanalys 

Kvale och Brinkmann (2009) påstår att det vanligaste sättet att registrera en intervju är med 

ljudbandspelare och därför har intervjuerna spelats in. Därefter genomfördes transkribering 

av intervjuerna ordagrant till ett word-dokument och informanterna avidentifierades. 

Texterna jämnfördes sedan med de inspelade intervjuerna för att sedan justeras. Vid 

bearbetning av intervjuerna har transkribering av inspelningarna utförts separat för att 

sedan kontrollerats gemensamt för att uppnå högre trovärdighet (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012).  Inspelningarna har förvarats i privat dator med lösenordskrav. 

Intervjuer från ljudbandspelare har raderats från bandspelaren efter färdig transkribering. 

Intervjuerna kommer att raderas från datorerna efter godkänt examensarbete. 

 

Fem intervjuer genomfördes inklusive pilotintervju och därefter har data bearbetats och 

analyserats genom kvalitativ induktiv ansats som enligt Lundman och Hällgren Graneheim 

(2012) är en förutsättningslös analys av text som kan vara byggda på människors 

beskrivningar av sina upplevelser. Dataanalysen genomfördes gemensamt genom att de 

transkriberade texterna studerades. Med stöd av en mall på dator identifierades 

meningsenheter som tycktes vara betydelsefulla utifrån studiens syfte, meningsenheterna 

kondenserades och gavs koder som därefter sorterades in i elva underkategorier. Utifrån 

underkategoriernas innehåll identifierades tre kategorier. Exempel på mall med 

meningsenheter, kondenserade meningsenheter, koder, underkategorier och kategori visas i 

bilaga III. 



 10      

 

Trovärdighet  

Samtliga intervjuer genomfördes gemensamt för att stärka studiens trovärdighet.  En 

pilotintervju genomfördes för att verifiera frågornas brukbarhet i intervjuguiden. Alla 

informanter fick samma information innan intervjun och intervjuguiden användes till 

samtliga intervjuer. Ljudbandspelare användes för att spela in alla intervjuer som sedan 

transkriberades ordagrant.  Under dataanalysen bildades meningsenheter hänsyn togs till 

att meningsenheterna inte var för korta eller för långa då faran fanns att resultatet av korta 

meningsenheter blir splittrat och långa meningsenheter kan innehålla flera betydelser och 

därmed kunde innehållet gå förlorat i processen. (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012 

 

Forskningsetiska överväganden 

Informerat samtycke 

Enligt Helgesson (2006) innebär informerat samtycke att informanterna ska bli 

informerade och delges tillräcklig information för att kunna ta ett grundat beslut.  

Informanterna blev informerade om studien så att de kunde skapa sig en åsikt om denna. I 

informationen fanns uppgifter om hur insamlad data kommer hanteras och skyddas, att 

medverkan var frivillig och att informanterna kunde avbryta sin medverkan när som helst.  

 

Konfidentialitet 

Konfidentialitet innebär att motverka att obehöriga får tillgång till personuppgifter och 

känslig insamlad data som kan leda till identifiering av medverkande personer (Henricson, 

2012). Vid bearbetning av intervjuerna har transkribering av inspelningarna förvarats i 

privata datorer med lösenordskrav. Intervjuer har raderats från bandspelare efter färdig 

transkribering. 

 

Konsekvenser för intervjupersoner  

Då en av intervjupersonerna var arbetskollega med två av de fem informanterna togs 

särskild beaktande till att dessa två informanter kände sig bekväma i intervjusituationen 

och att informanten kände sig trygg i den miljö intervjun ägde rum. Viktigt var att 

informanterna var medvetna om att intervjun var strängt konfidentiell vilket betyder att 

ingen utomstående kommer kunna ta del av något som skulle kunna leda till att den 

enskilde känns igen. Då intervjuerna genomfördes av två intervjuare togs även i beaktande 

att informanterna inte skulle känna sig i underläge (Trost, 2010). 
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RESULTAT 
Under dataanalysen identifierades följande kategorier: sjuksköterskans omvårdnadsansvar, 

akutmottagningens organisation och patientens förväntningar på vårdtillfället. Resultatet 

redovisas utifrån dessa kategorier med underkategorier. Kursivering samt indrag har 

använts vid citat och i de fall som tre punkter inom parentes infogats har text uteslutits. 

Informanterna benämns i resultatet som sjuksköterskorna. 

 

Tabell 1: Resultatöversikt 

 

  

 

 

  

 

 

   

 

 

  

   

 

Sjuksköterskans omvårdnadsansvar 

Sjuksköterskans observation och erfarenhet 

Sjuksköterskorna beskrev olika strategier beroende på hur pass smärtpåverkade patienterna 

var. Sjuksköterskorna använde sin kliniska blick för att avgöra om smärtskattning eller 

smärtlindring var primärt i den aktuella situationen. De patienter som hade färre kliniska 

tecken på smärta blev mer utförligt intervjuade angående smärtupplevelsen. 

Sjuksköterskorna berättade att de samlade information genom att ställa frågor gällande hur 

länge smärtan hade pågått, om smärtan var nytillkommen, vart smärtan var lokaliserad 

samt smärtans intensitet.  

 

Sjuksköterskorna beskrev att kliniska tecken på smärta var viktigare än smärtskattning med 

VAS-skalan. De tyckte att VAS-skalan ibland tog onödig tid från handläggningen av 

patienterna. 

Sjuksköterskans 

omvårdnadsansvar 

Patientens 

förväntningar på 

vårdtillfället 

Akutmottagningens 

organisation 

Observation och erfarenhet 

 

Kunskap och utveckling 

Patientens egenansvar 

Kommunikation 

Förhållningssätt 

Patientens attityd 

Generella direktiv 

Dokumentation 

Arbetsmiljö 

Interprofessionellt teamarbete 

Smärtupplevelse 
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Så och tycker jag att patienten har ont, känner på huden om den är kallsvettig och 

pulsen är snabb och gör lite sådana egna skattningar. Då priar jag upp patienten 

och ibland kanske jag direkt går och hämtar en doktor och säger att här måste vi 

smärtlindra. 

 

En sjuksköterska berättade att hen vid början av varje arbetspass gick och hälsade på sina 

patienter, för att bilda sig en egen uppfattning om smärtans förlopp och kunna ta till 

åtgärder om patienten inte blivit tillräckligt smärtlindrad. Övrig angelägen information som 

nämndes av sjuksköterskorna var patientens allergier, eventuellt intag av egna värktabletter 

hemma och om patienten hade upplevt biverkningar av läkemedlet tidigare. En 

sjuksköterska berättade att smärta kan ha andra orsaker än fysiska, och att ångest ökar 

patientens smärtkänslighet. Hen menade att detta var lättare att lära sig skilja på då hen 

jobbat ett par år på akuten och därmed fått ökad erfarenhet. 

 

De flesta sjuksköterskorna delgav stora spridningar av symtom hos patienterna och att 

varje smärttillstånd kräver olika åtgärder. Som exempel nämndes vikten av egenvård och 

mobilisering vid ryggsmärtor, betydelsen av närhet och bekräftelse för patienter med 

psykisk smärta samt en snabb handläggning av patienter med stensmärtor, där 

sjuksköterskorna beskrev hur de direkt satte en infart och hämtade en läkare som kunde 

ordinera lämpligt smärtstillande. 

 

I de fall då patienten trots flera försök inte blivit smärtlindrad, beskrev en sjuksköterka 

vikten av att ha erfarenhet av farmakologiska interaktioner och vilken inverkan det kan ha 

för patientens smärtlindring. 

 

Men så finns det också sådana patienter som fått mycket morfin och ger man kanske 

en halv ml Stesolid så får man effekten av morfinet. Så det måste man också ha koll 

på, man kan inte bara braka på liksom utan man får lirka sig fram litegrann.  

 

Sjuksköterskans kunskap och utveckling 

Sjuksköterskorna redogjorde för att erfarenhet bör byggas på med ny kunskap för att ge en 

god omvårdnad. En sjuksköterska efterfrågade flera föreläsningar om smärta och 

smärtbehandling på arbetstid, medan en annan ansåg att det borde finnas en smärtansvarig 

på arbetsplatsen som kunde utbilda personalen samt arbeta för ökad patientsäkerhet.  

 

Majoriteten av sjuksköterskorna tyckte att smärtlindring var en komplex vetenskap med 

många faktorer som inverkade på om resultatet blev lyckat eller ej. I de fall då de hade 

administrerat starkare opioider valde två av sjuksköterskorna att monitorera patienten 

noggrant genom att ha uppsikt över patientens puls, blodtryck, saturation och hjärtfrekvens 

för att upptäcka biverkningar och kunna motverka dessa i tid. 

 

En sjuksköterska påpekade att den äldre människan har en ökad känslighet för 

farmakologiska verkningar och biverkningar och betydelsen av att visa försiktighet och 

uppmärksamma detta. 

 

Med dem räcker det med ett milligram morfin. Det räcker för dem när de är så 

gamla. Hade en sådan där liten liten fågelunge vet ni som väger 40 kilo igår och det 

går inte att dra i henne fem milligram, man får ju börja med ett och dutta lite till och 
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lite till och man får vara jätteförsiktig. Annars kan man ju få bakslag på det och de 

blir sänkta i andningen. Så det måste man ha koll på. 

 

Två av sjuksköterskorna talade om icke-farmakologiska omvårdnadsåtgärder som har god 

smärtstillande effekt, som avlastande skenor för skadade handleder, tryckavlastande 

vändningar och beröring. En sjuksköterska efterfrågade ny forskning i hur patienten kan 

smärtlindras på olika sätt, men kunde inte precisera på vilka sätt.  

 

Majoriteten av sjuksköterskorna menade att det var kontraproduktivt att smärtlindra 

patienten i vissa fall, främst gällande buk- och ryggsmärtor. De hade som föreställning att 

om smärtan bedövades var det svårare för läkaren att palpera fram smärtan och därmed 

försvårades arbetet med att diagnosticera patienten. 

 

Alltså klinisk bedömning, så bedövar jag till exempel en buksmärta med 

smärtlindring, så kanske läkaren har svårare att palpera fram en smärta som finns 

där men som jag har bedövat. Om smärtan nu är specifik. Därför avvaktar vi ofta 

med att ge smärtlindring. Nu pratar jag generellt om kirurgsidan för det är oftast där 

vi ger smärtlindring. 

 

Vidare nämnde sjuksköterskorna att inte alla patienter blir helt smärtlindrade, beroende på 

vilket tillstånd som orsakade smärtan. 

 

Det är ju så att man inte alltid kan smärtlindra alla fullt ut. (...) Och jag menar det 

kan du ju ha på hjärtsektionen till exempel. Du kan ju ha en patient som har en 

hjärtinfarkt, och det är inte säkert att du kan smärtlindra helt fullt ut. Innan hon går 

iväg härifrån. 

 

Sjuksköterskans kommunikation 

Sjuksköterskorna kommunicerade med patienten för att ta reda på smärtans faktorer och 

belyste att ett lugnt bemötande oftast dämpade patientens oro. De informerade patienten 

om varför smärtlindring i vissa fall inte kunde administreras direkt, vilken effekt som 

kunde förväntas av givet läkemedel samt biverkningar som kunde upplevas. 

 

Eller berättar kanske att det tar en halvtimme innan du får riktig effekt av det här. 

Eller, du kan vänta 10 minuter ska du se att det här blir bättre eller, ja, eller 

förklarar liksom hur smärtlindringen. Ja, alltså det beror ju på vad man har gett, är 

det intravenöst eller tablett eller vad det är för någonting. 

 

De flesta sjuksköterskorna tyckte sig ha bra kommunikation med sina kollegor och med 

patienterna, medan en sjuksköterska menade att det alltid finns möjlighet till förbättring 

gällande kommunikationen. De rapporterade patienternas tillstånd till varandra mestadels 

genom dokumentation, men förtydligade denna muntligt i de fall då dokumentationen var 

bristfällig eller inte hade hunnits med. En sjuksköterska beskrev att hens metod för att hålla 

uppsikt av patientens läkemedelseffekt kunde vara otydlig för kollegorna, men att hen 

valde att arbeta så eftersom det underlättade hens arbete.  

 

Vidare beskrev sjuksköterskorna en förståelse för att smärtpåverkade patienter kan ha svårt 

att kommunicera, och att det då var viktigare att skyndsamt få en ordination på 

smärtstillande än att ingående prata med patienten. En smärtlindrad patient hade större 

möjlighet att ta till sig frågor och svara adekvat. 
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Om de har för ont för att prata så försöker jag nog smärtlindra i första hand för att 

sedan ta reda på orsaken till smärtan. För det är väldigt svårt för många att ha en 

diskussion samtidigt som man har så pass ont att man inte kan ligga still. 

 

I de fall då patienten inte kunde få mera smärtlindring och fortfarande hade mycket ont 

hade sjuksköterskorna som strategi att visa omtanke, vara närvarande och informera om 

vidare handläggning. 

 

Det underlättar väldigt mycket för patienten att man visar sig, att man inte gömmer 

sig. Att man visar att man förstår att de har ont, och att man försöker göra någonting 

åt saken. För att om man inte svarar på när de ropar eller när man kommer då blir 

det bara ännu värre för dem. 

 

Sjuksköterskans förhållningssätt 

Majoriteten av sjuksköterskorna ansåg det vara viktigt att ta egna initiativ i 

läkemedelsbehandlingen, men också att förstå sina begränsningar. I de fall då de var osäkra 

på hur patienten skulle smärtlindras, valde de att inte använda de generella ordinationer 

som fanns utan istället be en läkare att träffa patienten och ge en specifik ordination.  

 

En sjuksköterska tillade att detta var tidsbundet, om ingen läkare fanns tillgänglig just då 

så administrerade hen enligt ändå generell ordination för att patienten inte skulle behöva 

vänta för länge på smärtlindring. En annan sjuksköterska sade dock att hen i de flesta fall 

oavsett patientens grad av smärta avvaktade med smärtlindring tills en läkare ordinerat 

smärtlindring. 

 

Och då kan jag också vänta med smärtstillande. Även om jag ser att en patient har 

väldigt ont så kan jag också väldigt ofta vänta med att ge smärtstillande tills jag fått 

en ordination på det. För oftast är det ju inte jätteakut. 

 

Sjuksköterskorna bedömde att smärtpåverkade patienter fick en god omvårdnad och var 

prioriterade patienter, men att sjuksköterskor och läkare ibland kämpade utan att lyckas 

smärtlindra patienten. Detta skapade en frustration och en känsla av maktlöshet hos 

sjuksköterskorna när patienten förblev lidande.  

 

Ja, men alltså, det är ju alltid otillfredsställande att inte kunna smärtlindra en 

patient. Precis som att det är otroligt tillfredställande att kunna smärtlindra en 

patient. Det är ju liksom, ja, jag ska inte säga att du får en kick av det. Men om jag 

har en patient som har jätteont, och jag får vara den som smärtlindrar, det är ju 

naturligtvis en förmån. Så ser jag det. Det är ju fantastiskt egentligen, att få vara den 

som gör det. Men det är ju lika jobbigt när man inte kan det, när en patient har 

jätteont. 

 

I dessa fall påpekades ytterligare vikten av att ta sig tid för att ge information och 

bekräftelse gentemot patienten. 

 

Jag tycker liksom omvårdnadsmässigt kanske att man skulle kunna tänka på att 

verkligen ta sig tid och så här isolera patienten och ge den kommunikationen så att 

de förstår att man faktiskt bryr sig. Alltså så här att de förstår att vi tänker hjälpa 

dem men kanske inte just nu. 
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Akutmottagningens organisation 

Generella direktiv 

Sjuksköterskorna beskrev att det fanns olika generella läkemedelsordinationer på 

respektive sektion och akutmottagning och att de inte fick smärtlindra alla patienter 

beroende på symtom. De generella ordinationerna hade gjort arbetssituationen bättre 

genom att öka sjuksköterskornas självständighet att kunna smärtlindra innan patienten 

läkarundersöks. 

 

På ortopeden har det blivit bättre sen vi fick det där pm:et, vi hade ett innan som inte 

funkade lika bra, så det tycker jag blivit bättre, för nu är det mer uppdelat med vad vi 

kan ge. Lite mer kött på benen, så man kan vara mer självständig innan doktorn 

kommer. 

Andra sjuksköterskor menade att smärtlindring var individuell och att det därför var svårt 

med generella ordinationer. Svagt perifert verkande analgetika användes frekvent i de 

generella ordinationerna, dock visade sjuksköterkorna ökad försiktighet vid administrering 

av opioder. Vid de möten då sjuksköterskorna inte fick lindra patientens smärta upplevde 

sjuksköterskorna otillfredsställelse av att inte kunna hjälpa patienten snabbt. 

 

(…) Så där får vi ju backa bakåt och det är ju inte så roligt att möta den patienten 

när man inte kan lindra. Man måste vänta på doktorn och så vidare. 

Sjuksköterskorna berättade att i de fall de inte var tillåtna att direkt smärtlindra en patient 

som hade mycket smärtor så hade de möjlighet att ge patienten högre prioritet i 

triagesystemet för att denne skulle slippa vänta allt för länge på lindring. I dessa fall 

poängterades vikten av att förklara detta för patienten. 

 

Man kan inte säga generellt att man direkt ger patienten smärtlindring. Men man 

kan pria upp patienten så den får en högre prio och träffa doktor fortare och att de 

inte får vänta så länge (...) och då får man förklara det för patienten också.  

 

Dock önskade några sjuksköterskor stöd från triagesystemet att kunna registrera 

smärtpåverkan på samma sätt som övriga vitalparametrar. Då skulle smärta bli en 

automatisk fråga när patienten skrivs in på akuten. Smärta utvärderades med hjälp av 

smärtskattningsinstrumentet VAS i triagen. Två sjuksköterskor ansåg att VAS var ett bra 

instrument för att skatta smärta medan övriga sjuksköterskor tyckte VAS-skalan var ett 

otydligt instrument som inte alltid var möjligt att använda.  

 

Om jag ska vara ärlig så är det inte alltid det. Därför att det är ett ganska trubbigt 

instrument. Det beror på vad jag har för patient framför mig. Sen kan jag ju ha en 

dement person, som har jättesvårt att säga det, de kan ju inte svara på det. Och alla 

förstår inte det här med VAS. Utan, ibland använder jag VAS och ibland inte. Det 

viktiga för mig är att jag får en uppfattning om, var har patienten ont, hur ser 

smärtan ut, vad kan den här patienten behöva för typ av smärtlindring och så. Så tar 

man ju reda på om de är allergiska mot någonting och sådär, överkänslighet. 

 



 16      

På en av akutmottagningarna användes VAS-skalan felaktigt då stickan inte brukades utan 

sjuksköterskorna istället frågade patienten muntligen. På denna akutmottagning saknades 

tydliga riktlinjer hur smärta ska skattas påstår en sjuksköterska. Hen menade att bättre och 

snabbare smärtskattningsinstrument än VAS skulle vara bra och därmed skulle alla kunna 

arbeta likadant. 

 

Plus att vi egentligen inte har några tydliga riktlinjer, att vi ska använda den. Utan 

vi får själva bestämma hur vi vill få fram måttet på smärtan(...) Men det är ju å 

andra sidan för att vi inte har de redskapen, och vi har inte någon som säger till oss 

att använda den. (…) Och kanske att vi hade någon bättre skala då, att mäta smärta 

snabbare. För att jag tror att alla gör det väldigt flummigt och alla har sin egen 

skala lite. Så att om alla hade samma direktiv så att man gjorde likadant så tror jag 

att det skulle vara lättare. 

Dokumentation 

På båda akutmottagningarna användes funktionen ”akutliggaren” i journalsystemet 

TakeCare där sjuksköterskorna skrev in aktiviteter som patienten genomgått under 

vårdtiden. Sjuksköterskorna skrev in patientens anamnes, status, smärta och det eventuella 

läkemedel som ambulanspersonalen administrerat. Sjuksköterskorna hade då möjlighet att 

följa upp patientens smärta och läkemedelseffekt. 

 

Sjuksköterskorna på akutmottagningen signerade givna läkemedel i läkemedelslistan och 

utvärderade patientens smärta efter viss tid, oftast i samband med reevaluering av 

patienten. Utvärderingen dokumenterades inte i journaltext utan i aktivitetslistan som fanns 

i akutliggaren. Några sjuksköterskor berättade att inga generella dokumentationsrutiner 

fanns på akutmottagningen.  

 

Jag signerar bara i läkemedelslistan, vi har ju inga generella dokumentationsrutiner. 

Jag dokumenterar inte eller skriver ingenting i fri text utan signerar bara i det man 

administrerat. 

En sjuksköterska berättade att tidsbrist kunde vara en anledning till att dokumentation 

gällande läkemedelseffekt var bristande eller saknades helt. Hen ansåg sig ha koll på sina 

patienters mående men att detta inte alltid dokumenterades. En anledning till att patientens 

effekt inte följdes upp kunde vara då patienten åkte iväg på andra undersökningar som till 

exempel röntgen. 

 

Alltså jag kan säga så här; jag följer upp det, men det är inte alltid jag dokumenterar 

det. Därför att har jag jättemycket, då vill jag bara veta, patienten är smärtfri. Och 

då kanske jag går förbi, och så gör jag andra saker. Så ibland kan det bli missat att 

man just dokumenterar det då, om jag ska vara ärlig då. Men jag tycker ändå att jag 

har koll på det, det tycker jag. 

 

Arbetsmiljö 

Sjuksköterskorna menade att det på akutmottagningen var många patienter på liten yta och 

att yttre faktorer såsom ljud och rörelse kunde verka störande för patienten. Tillgång till 

fler enskilda rum skulle ge sjuksköterskorna bättre möjlighet till kommunikation med den 

smärtpåverkade patienten och därmed skulle vårdupplevelsen bli bättre för patienten. 
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Alltså det jag kanske tycker omvårdnadsmässigt eller typ generellt 

mänsklighetsmässigt är väl kanske att man tycker att när en patient har ont kan få 

vara ifred liksom i ett rum till exempel. Där det inte är så mycket andra yttre faktorer 

som kanske avgör alltså att de känner att de faktiskt kommer in på ett rum. Man 

pratar med dem och man hör dem och det är inte så mycket runt omkring. Här på 

akutmottagningen blir det ju mycket spring och många ljud. 

 

Sjuksköterskorna upplevde tidsbrist i vården och att verkligen hinna lyssna på patienten. 

Tidsbristen orsakade ibland som tidigare nämnts brister i dokumentation samt mindre tid 

till samtal med patienten. 

 

Sen är det väl det att man saknar lite tid ibland. Att kunna verkligen lyssna på de här 

patienterna. Men så är det ju med allting idag, att tiden är lite kort så där. 

Interprofessionellt teamarbete 

När patienten besökte akuten kunde denne vårdas av flera olika sjuksköterskor. Läkare och 

sjuksköterskor jobbade i bestämda team och då patienten undersöktes av en läkare ur ett 

annat vårdteam så byttes också sjuksköterska från den som tidigare tagit in patienten. En 

sjuksköterska önskade behålla de patienter hen hämtat in då det ökade patientsäkerheten 

och patienten kunde då följas hela vägen av en och samma sjuksköterska. 

 

Att vi kanske fick behålla de patienter som vi tog in. Att vi hade lättare koll på dem. 

För det är också vi som ser dem då, när de har smärtdebuten.  När vi ger morfinet så 

är det skönt för oss att få följa upp sen. Det är mer patientsäkert att samma person 

tar hand om dem hela vägen. Så av den anledningen så tycker jag att man borde få 

behålla den patienten man har, när man har tagit in den, så är blir det säkert. 

 

Majoriteten av sjuksköterskorna föredrog specifik ordination till patienten. Om patienten 

var mycket smärtpåverkad sade sjuksköterskorna till läkaren så att denne kunde träffa 

patienten så fort som möjligt. Sjuksköterskorna berättade att ibland ville läkaren se 

patienten medan denne var smärtpåverkad för att lättare kunna ställa diagnos eller besluta 

om vidare undersökningar. 

 

Men oftast så får jag en ordination på det innan. Och det är för att jag vill att 

läkaren helst ska se patienten medan de har ont, för att kunna förstå smärtan. Det är 

lättare för dem också att se, känna och klämma då, när patienten har ont. 

 

En sjuksköterska uttryckte frustration över situationen som sådan, då sjuksköterskan är 

länken mellan patient och läkare och hen inte kunde styra över faktorer som hur länge 

patienten skulle få vänta på att träffa en läkare eller hur lång tid totalt patienten blev vårdad 

på akutmottagningen. 

 

Patientens förväntningar på vårdtillfället 

Smärtupplevelsen 

Enligt sjuksköterskorna var patientens smärta svår att bedöma då den är subjektiv och 

patientens egen upplevelse. Patienter som besökte akuten ensamma behövde oftast mer 



 18      

stöd från sjuksköterskorna medan om patienten hade anhöriga med sig så underlättade det 

effektiviteten för sjuksköterskan. 

 

Om de är ensamma så är de ju mer så att de vill ha stöd från oss som sjuksköterskor. 

Men om de har en anhörig med sig så har de redan ett stöd på det sättet så att då är 

det lättare för oss att mer göra det praktiska. 

 

Patienterna reagerade olika på sjuksköterskornas bemötande, en sjuksköterska menade att 

vissa patienter blev stressade av hens lugna beteende då de upplevde att omvårdnaden inte 

gick tillräckligt snabbt, medan samma sjuksköterska upplevde att andra patienter kunde 

känna sig lugna och bekräftade. 

 

Ja både och. Vissa reagerar väldigt olika. Visa reagerar väldigt starkt för att jag är 

ganska lugn för att de känner att det inte går så snabbt då. Och vissa reagerar på att 

de känner sig lugna för att jag har bekräftat dem. 

 

Patientens attityd 

En sjuksköterska menade att patienterna ibland förstärkte sin smärtskattning för att få hjälp 

och vård snabbare. 

Säger patient att han har tolv i vas då tänker jag så här att då är vi inte, talar vi inte 

samma språk. VAS-skalan går till tio och patienterna vill ju gärna säga tolv för att 

det ska gå lite fortare och så. 

 

Två av sjuksköterskorna beskrev att de ibland mötte patienter som uppvisade ett 

drogsökande beteende men att detta var svårt att upptäcka. Dock blev det tydligt för 

sjuksköterskorna då patienten sedan nekade fler undersökningar och istället lämnade 

akutmottagningen direkt efter administrering av läkemedel. 

 

(...) Men sen så kan det ibland vara jättesvårt. Och ibland så kan man ju inte veta. 

Och ofta ger man morfin för att man inte kan säga att någon låtsas. Men det blir ju 

väldigt tydligt ofta, när patienten går direkt efteråt. Och inte vill ha några fler 

undersökningar. Det är väldigt ofta så man förstår det. 

 

Patientens egenansvar 

En sjuksköterska berättade att patienter ibland tackade nej till smärtlindring och sedan efter 

en tid hade sjuksköterskan fått klagomål från anhöriga att patienten inte blivit smärtlindrad. 

Två av sjuksköterskorna tyckte det var viktigt att ge patienten möjlighet att säga till när de 

upplevde minskad läkemedelseffekt. De ville ge patienten ett visst mått av ansvar för deras 

egen smärta, men uppgav även att detta berodde på patientens kognitiva tillstånd.  

 

Men jag säger ju också alltid till att, du får ringa på klockan om du får ont igen. 

Vilket jag tycker är viktigt, att man ger en klocka till patienten och att de har 

möjlighet att säga till själva. Man måste ge patienten det ansvaret också, faktiskt, 

tycker jag. Man måste ta det ansvaret själv också. (…) Skillnad om det är dementa 

och det inte fungerar liksom. 
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Sjuksköterskorna berättade om att de kommunicerade med patienten för att ta reda på 

smärtans faktorer och belyste att ett lugnt bemötande oftast dämpar patientens oro. Vidare 

informerades patienten om vilken effekt som kan förväntas av givet läkemedel, 

biverkningar som kan uppstå och förklarade för patienten varför smärtlindring i vissa fall 

inte kunde administreras. McLafferty & Farley (2008) menar att sjuksköterskan använder 

sin kommunikationsförmåga för att skapa en känsla av tillit hos patienten och för att hjälpa 

patienten att slappna av.  Samtliga sjuksköterskor som intervjuades belyste vikten av att 

vara lugn och bekräftande i mötet med smärtpåverkade patienter. Matthias et al. (2010) 

framhåller i sin studie vilken påverkan sjuksköterskan kan ha på patienten och på vilket 

sätt hon kan hjälpa patienten att hantera sin smärta. Genom att sjuksköterskan i bemötandet 

med patienten är närvarande, intresserad, visar förståelse och bekräftar patientens smärta så 

kan dennes copingförmåga stärkas. 

 

Tolkningen var att de sjuksköterskor som hade arbetat länge på akutmottagning var mer 

bekväma i att administrera läkemedel på generell ordination än de sjuksköterskor som hade 

kortare erfarenhet av att arbeta på akutmottagning. Detta bekräftas av Benner (1993) som 

anser att sjuksköterskor med lång erfarenhet får en djupare förståelse för helheten och 

därmed agerar tryggt och perceptionsbaserat i den aktuella vårdsituationen. 

 

Vid intervjuerna framkom skillnader i arbetsrutiner på de två akutmottagningar som 

datainsamlingen skedde. På den ena akutmottagningen fanns generella direktiv, dels om att 

använda VAS-skalan för att skatta patientens smärta, dels att patientens VAS-poäng gav 

indikationer på vilken typ av smärtlindring som kunde ges enligt de generella 

ordinationerna. På den andra akutmottagningen fanns enligt sjuksköterskorna inga 

bestämmelser om hur smärta skulle skattas, och de generella ordinationer som fanns gällde 

enbart vilka läkemedel som kunde administreras på de olika sektionerna. Att använda 

standardiserade protokoll på akutmottagningar samt utbildning i smärthantering har visat 

en ökad frekvens av dokumenterad smärtskattning, smärtlindring, gett minskad upplevelse 

av smärta hos patienterna samt ökat patienternas tillfredställelse med vårdtillfället 

(Decosterd et al., 2007).  

 

Sjuksköterskorna beskrev att de enligt generella direktiv inte hade tillåtelse att smärtlindra 

patienter med buksmärta innan patienten hade träffat en läkare. Den allmänna 

uppfattningen var att en smärtlindrad buk dolde symtom för läkaren och försvårade 

diagnosticering av patienten. Aktuell forskning presenterar dock en annan bild. En 

systematisk litteraturöversikt från Cochrane Collaboration påvisar att tidig administrering 

av analgetika till patienter med akut buksmärta inte medför någon betydande risk för vare 

sig feldiagnostisering eller felaktig handläggning. Dock fastställs även att underlag för 

faktiska kliniska riktlinjer fortfarande saknas och att mer forskning fordras (Manterola, 

Vial, Moraga & Astudillo, 2011).  

En adekvat bedömning av patientens smärta, med validerade smärtskattningsinstrument 

som passar individen, är en nödvändig förutsättning för att ge framgångsrik smärtlindring. 

Genom att regelbundet utvärdera och mäta smärtan samt dokumentera detta, lika 

rutinmässigt som andra vitala parametrar, kan smärtan synliggöras i patientens journal, och 

därmed förbättras smärtbehandlingen för patienterna (Breivik et al., 2008).  Två av 

sjuksköterskorna menade att VAS-skalan var ett bra instrument för att mäta smärta medan 
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tre ansåg att den var ett trubbigt instrument, tog för lång tid att genomföra eller inte 

genomfördes korrekt. Detta stärks av forskning, som visar att sjuksköterskor kan ha en 

negativ attityd till VAS-skalan och anser den vara ett svårhanterligt instrument som inte 

alltid är tillförlitligt. (Layman Young, Horton & Davidhizar, 2006). 

 

Vidare beskrevs vikten av den kliniska blicken för att kunna bedöma smärta. Detta 

bedömdes i viss mån vara viktigare än att använda smärtskattningsinstrument. Klinisk 

blick är ett begrepp som innebär känslan av att något är normalt eller onormalt, alltså en 

intuition som grundas på sjuksköterskans perception och tidigare erfarenhet (Benner, 

1993). För att ge en god evidensbaserad omvårdnad behöver sjuksköterskan kombinera 

vedertagna riktlinjer såsom exempelvis smärtskattningsformulär, med att använda den 

kliniska blicken (Traynor, Boland & Buus, 2010). Då det visat sig att sjuksköterskor 

tenderar att underskatta patientens smärta kan ovanstående ha negativ effekt om patienten 

då inte får adekvat smärtlindring eftersom sjuksköterskan anser att patienten inte är 

tillräckligt smärtpåverkad (Puntillo, Neighbor, O’Neil & Nixon, 2003). 

 

På båda akutmottagningarna användes funktionen ”akutliggaren” i journalsystemet 

TakeCare. Sjuksköterskorna skrev in patientens anamnes, status och vitalparametrar samt 

hade möjlighet att följa upp patientens smärta och läkemedelseffekt genom olika aktiviteter 

i akutliggaren, dock inte i journaltext. Samtliga intervjuade sjuksköterskor uppgav att de 

signerade givna läkemedel i läkemedelslistan och utvärderade patientens smärta efter viss 

tid. Några sjuksköterskor berättade att inga generella dokumentationsrutiner fanns på 

akutmottagningen. Detta bekräftar tidigare fynd av brister avseende dokumentationen 

gällande smärtbedömningar, smärtbehandlingar och uppföljning av läkemedelseffekt på 

akutmottagning (Lewén et al., 2010) 

 

Patienternas tillstånd rapporterades till varandra mestadels genom dokumentation i 

akutliggaren, men förtydligade denna muntligt i de fall då dokumentationen var bristfällig 

eller inte hade hunnits med. Svensk lagstiftning reglerar hälso- och sjukvårdspersonalens 

dokumentationsansvar för att säkerställa en patientsäker vård (Hälso- och sjukvårdslag 

1982:763; Patientdatalag 2008:355).   

 

Tidsbrist kunde vara en anledning till att dokumentation gällande läkemedelseffekt var 

bristande eller saknades helt. Sjuksköterskan hade uppsikt över sina patienters mående men 

hann inte alltid dokumentera detta. En annan anledning till att patientens effekt inte följdes 

upp kunde vara då patienten åkte iväg på andra undersökningar som till röntgen. Wikström 

(2012) påpekar att höga krav ställs på personalen på akutmottagningen då arbetssituationen 

kan vara pressande och mycket varierande.  Då hög belastning förekommer kan 

sjuksköterskan tvingas prioritera de mest akuta arbetsuppgifterna.  

 

Samtliga sjuksköterskor upplevde tidsbrist i vården och att hinna lyssna och samtala med 

patienten. Flera påtalade att det på akutmottagningen finns många patienter på liten yta och 

att yttre faktorer såsom ljud och rörelse kan verka störande för patienten. Bergman (2012) 

hävdar att patienten är beroende av sjuksköterskan som en röst och språkrör för dem när 

patienten inte själv kan tala för sig själv och särskilt i den situation som förekommer på 

akutmottagningar i vården av smärtpåverkade patienter. Arbetsmiljö och tidsbrist på 

akutmottagningen försvårar denna arbetsuppgift för sjuksköterskan. 

 

Tillgång till fler enskilda rum skulle ge bättre möjlighet till kommunikation med den 

smärtpåverkade patienten och därmed skulle vårdupplevelsen bli bättre för patienten. När 
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sjuksköterskan lyssnar på patienten ökar möjligheten att organisera och utföra en 

omvårdnad som är multiprofessionell och personcentrerad. Att vara lyhörd som 

sjuksköterska innebär en ökad möjlighet för patienten att känna sig delaktig i vården 

(Leksell & Lepp 2013).  

 

I intervjuerna tyckte majoriteten av sjuksköterskorna att smärtlindring var en komplex 

vetenskap och de menade att erfarenhet bör byggas på med ny kunskap. Dock efterfrågade 

endast en sjuksköterska specifikt flera föreläsningar om smärta och smärtbehandling på 

arbetstid. En annan sjuksköterska hade som önskemål att det skulle finnas en 

smärtansvarig på arbetsplatsen som kunde utbilda personalen och därmed arbeta för bättre 

omvårdnad. Detta är intressant då sjuksköterskor som arbetar på akutmottagning har visat 

sig ha otillräcklig utbildning i hur smärta ska hanteras (Augarten et al., 2006)  

 

De otillräckligheter som har framkommit i intervjuerna gällande dokumentationsrutiner, 

generella direktiv angående hur smärta ska skattas samt följas upp ligger inte enbart på de 

enskilda sjuksköterskornas ansvar. Klinikchef och chefssjuksköterska har det yttersta 

ansvaret för att leda förbättringsarbetet och säkerställa patientsäkra rutiner (Olson & 

Gardulf, 2006). En optimal smärtbehandling för patienten är starkt relaterad till 

akutmottagningens ledarskap, personalens värdegrund, sjuksköterskornas kompetens samt 

ett effektivt kvalitetssystem som inkluderar process- och resultatindikatorer för 

smärtlindring (Cullen, Greiner & Titler, 2001). 

 

Metoddiskussion 

Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda smärtpåverkade 

patienter på akutmottagning. Trost (2010) menar att syftet med studien är avgörande för 

valet av metod.  För att författarna skulle få förståelse om sjuksköterskans erfarenhet 

tillämpades en kvalitativ deskriptiv design enligt Kvale och Brinkmann (2009) där 

deskripta studier undersöker sociala företeelser och beskriver personers egna upplevelser 

och erfarenheter av dessa företeelser. För att informanterna skulle kunna berätta fritt om 

sin upplevelser utan att påverkas av andra valdes individuella intervjuer. Detta stärks av 

Trost (2010) som påpekar att gruppintervjuer inte helt kan garantera deltagarnas 

konfidentialitet då andra deltagare är närvarande. Detta kan ge oförutsedda konsekvenser 

för informanterna på arbetsplatsen och i samspelet med kollegor. Författarna hade tidigt ett 

intresse för att utföra en kvalitativ intervjustudie och detta stärktes då sökningar i Diva 

enbart gav träffar på kanditatuppsatser med liknande syfte genomförda med kvantitativ 

metod. 

 

Önskemål fanns om att informanterna till studien skulle utses ut från två specifika 

akutmottagningar i Stockholm, eftersom den ena akutmottagningen var i privat regi med 

ett annat triagesystem och den andra akutmottagningen var i landstingets regi, använde det 

vanligaste förekommande triagesystemet i Stockholms Län samt hade en hög 

arbetsbelastning. Tyvärr tackade dessa akutmottagningar nej till att medverka på grund av 

tidsbrist, därför togs mailkontakt med ytterligare tre akutmottagningar i Stockholm.  

 

Två av dessa akutmottagningar tackade ja till att medverka i studien.  Återkoppling skedde 

från båda verksamheterna där totalt elva informanter utifrån bestämda urvalskriterier hade 

valts ut av chefssjuksköterskorna.  Risken med att använda nyckelpersoner, i detta fall 

chefssjuksköterskorna, för att få tag på informanter är enligt Trost (2010) att urvalet inte 

blir strategiskt eller tillräckligt varierat. De urvalskriterier för studien som vi ansatte 
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betraktades som tillräckliga, vilka var att sjuksköterskorna skulle ha minst grundläggande 

utbildning och två års erfarenhet av att arbeta på akutmottagning. De informanter som 

intervjuades visade sig vara av olika ålder och hade olika antal verksamma år som 

sjuksköterska och varierande lång erfarenhet av att arbeta på akutmottagning. Variation i 

urvalet är önskvärt då det ökar möjligheten till ett rikt resultat (Polit & Beck, 2012). 

 

Återkopplingen från de presumtiva informanterna var något bristfällig och endast fem 

informanter hörde av sig för bokning av intervju. Trots att endast fem intervjuer 

genomfördes bedömdes det finnas tillräcklig data för att svara på studiens syfte. Detta 

diskuterades med examinatorn som också översiktligt kontrollerade transkriberingarna. 

Enligt Trost (2010) är ett mindre antal väl genomförda intervjuer mera värda än ett flertal 

sämre genomförda intervjuer. Polit och Beck (2012) betonar att antalet deltagare inte är det 

avgörande, utan det gäller att finna informanter med varierande erfarenhet och med 

möjlighet att svara på studiens syfte.  

 

Datainsamlandet utfördes genom att en halvstrukturerad intervjuform tillämpades vilket 

möjliggjorde öppna frågor där sjuksköterskorna själva kunde bestämma svarets karaktär 

och utsträckning (Malterud, 2009). En  intervjuguide urformades där informanterna gavs 

tillfälle till att fritt beskriva sina upplevelser (Kvale & Brinkmann, 2009). Författarna fick i 

intervjuerna en stor spridning på hur informanterna besvarade frågorna i intervjuguiden, 

vilket gav funderingar på om intervjuguiden var för vagt utformad eller om frågorna var så 

öppna att det gav informanterna tillfälle att associera fritt utifrån sina erfarenheter. Då 

spridningen i sjuksköterskornas erfarenheter tolkades positivt av författarna eftersom det 

svarade på studiens syfte, spekulerades det inte vidare i detta.  

 

Fem intervjuer inklusive pilotintervju genomfördes och spelades in med ljudbandspelare 

efter informerat samtycke. Ljudbandspelare ger intervjuarna möjlighet att helt koncentrera 

sig på samtalsdynamiken under intervjun (Kvale & Brinkmann, 2009). Risker med att 

använda bandspelare är att informanten kan uppleva det besvärande att bli inspelad och att 

bandspelaren bör om möjligt placeras utom synhåll. Författarnas personliga erfarenheter av 

en tidigare intervju i en annan kurs var att ljudbandspelaren i det fallet var trasig och inte 

tog upp alla ljud, vilket nästan omöjliggjorde transkribering. Då det nu skulle intervjuas 

inför kandidatuppsatsen togs inga risker, utan dubbla ljudbandspelare användes och 

placerades mitt framför informanterna. Risken för att informanten upplevde situationen 

besvärande vägdes mot risken att inte kunna ta del av hela samtalet vilket skulle försvåra 

transkribering och tolkning av resultat. Den senare risken ansågs överväga den föregående 

varvid denna metod valdes. 

 

Intervjuerna fullföljdes ostört på sjuksköterskornas arbetsplats i närliggande rum. 

Sjuksköterskorna valde själva tid och plats för intervjuerna vilket menar Trost (2010) är 

viktigt för att informanterna ska känna sig trygga. Samtliga intervjuer utfördes gemensamt 

av författarna för att öka tillförlitligheten. Författarna anser att det var positivt att 

genomföra intervjuerna tillsammans då författarna kunde diskutera sina respektive 

tolkningar av intervjuer och material i analysarbetet. Trost (2010) anser vidare att som 

intervjuare kan det vara en fördel att ha sällskap av en kollega i de fall då interjuvaren är 

oerfaren, eller om ämnesområdet upplevs som känsligt. Förståelsen och 

informationsmängd kan då öka  i intervjusituationen, dock krävs att intervjupersonerna är 

samspelta. Det bedömdes som att informanterna var bekväma och positiva till 

intervjusituationen och studien. Flertalet önskade ta del av studien efter godkänt resultat.  
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Den genomsnittliga tiden för intervjuerna var 20 minuter. Trost (2010) menar att intervjun 

med innehåll och omfattning bör inte ta för lång tid från varken intervjuaren eller 

informanten. Detta beror dels på ämnesområdet, och dels på situationen för informanten. 

Då informanterna valde att bli intervjuade på arbetstid hade vi deras arbetssituation att ta 

hänsyn till, eftersom akutmottagningarna hade hög arbetsbelastning och det inte var 

möjligt att avsätta mer tid för intervjuerna än nödvändigt. Vi hade noggrant gått igenom 

intervjuguiden och ansett att frågorna däri var tillräckliga och svarade på studiens syfte. 

Under intervjuerna svarade våra informanter  utförligt på de frågor vi ställde, och möjlighet 

och tid till följdfrågor fanns i rik mån.  

 

En av författarna var arbetskollega med två informanter, av den anledning som tidigare 

nämnts, nämligen att svårigheter upplevdes med att hitta akutmottagningar i Stockholm 

vars personal hade tid att delta i studien. Risken med personlig anknytning mellan 

intervjuperson och informant anser Trost (2010) vara att förutfattade meningar kan påverka 

intervjusituationen samt dataanalysen. Detta stärks av Lundman och Hällgren Graneheim 

(2012) som beskriver att tidigare erfarenheter och förutfattade meningar kan ha betydelse 

för forskarens förståelse och hur detta sedan sätter sin prägel på analysen. Då 

informanterna var förberedda och hade givits information om studien samt gjort ett 

informerat samtycke att delta så genomfördes även dessa intervjuer gemensamt efter noga 

övervägande. 

 
Databearbetning och analys utfördes av författarna genom kvalitativ induktiv ansats som 

enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) är en objektiv analys av text som kan vara 

byggda på människors beskrivningar av sina upplevelser. Intervjuerna delades upp och 

transkriberades ordagrant för att sedan kontrolleras och jämföras tillsammans.  

 

De transkriberade texterna studerades och diskuterades gemensamt vilket Lundman och 

Hällgren Graneheim (2012) anser ökar tillförlitligheten i resultatet. Med stöd av en mall på 

dator identifierades meningsenheter som ansågs vara betydelsefulla utifrån studiens syfte. 

Meningsenheterna kondenserades och gavs koder som därefter sorterades in i elva 

underkategorier. Utifrån underkategoriernas innehåll identifierades tre kategorier. Tidigt 

under analysen kunde författarna urskilja de huvudkategorier som resultatet bygger på, och 

detta gjorde att ytterligare eftertanke lades i kodning och tolkning av resultatet då inga 

förutfattade meningar gällande resultatet var önskvärda. Efter åtskilliga gemensamma 

diskussioner uppskattades resultatet vara korrekt kategoriserat. 

 

Resultatet som framkom genom analysen lyfte fram de erfarenheter som sjuksköterskorna 

hade om smärtpåverkade patienter och därmed motsvarade resultatet det syfte som studien 

hade för avsikt att skildra. Lundman och Hällgren Graneheim (2012) hävdar att genom att 

noga presentera beskrivning av urval, analysarbete och att presentera citat från intervjuer 

kan resultatets giltighet och tillförlitlighet stärkas. Vidare anses resultatet kunna överföras 

till liknande mindre grupper av sjuksköterskor. 

 

Slutsats 

I omvårdnaden av smärtpåverkade patienter har sjuksköterskorna en betydande roll. För att 

vårda och smärtlindra patienten samlar sjuksköterskorna in information och använder sin 

kliniska blick för att skapa sig en bild om patienten och dess smärtupplevelse. Genom att 

sjuksköterskorna är närvarande i mötet, bekräftar samt informerar patienten ges denne 

möjlighet till att god vård. Sjuksköterskor upplever frustration när de inte kan smärtlindra 
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patienten medan god effekt av smärtlindring skänker tillfredställelse och förmån att få vara 

den som lindrar ett lidande. Generella direktiv, tid, arbetsmiljö och validitet hos 

smärtskattningsinstrument var faktorer som styrde sjuksköterskans möjlighet att ge god 

omvårdnad till smärtpåverkade patienter.  

 

Klinisk implikation 

Åtgärder för de rutinbrister som framkommit gällande smärtskattning och uppföljning, 

samt hur detta dokumenteras vore önskvärt. Det finns ett behov av tydligt ledarskap och en 

välutvecklad organisation gällande förbättringsarbete samt tid för personalen till 

fortbildning och utveckling av rutiner som passar för arbetsplatsens förutsättningar. 

 

Förslag till fortsatta studier 

Resultatet från denna studie har väckt funderingar över hur tydlig dokumentationen är för 

sjuksköterskor från vårdavdelningarna som övertar patienten från akuten. 

Journalanteckningar och akutuppgifter är inte sammankopplade utan återfinns på olika 

ställen i journalsystemet. Intressant vore att undersöka hur sjuksköterskor på 

vårdavdelningar upplever dokumentation och rapporter från sjuksköterskorna som vårdat 

patienten på akuten. 

 

Vidare vore det intressant att studera vårdorganisationens följsamhet till nyare forskning 

och riktlinjer om smärtlindring, och vad eventuell bristande följsamhet skulle kunna bero 

på. De studier som vi hittat om smärtpåverkade patienters erfarenhet av vårdtillfället på 

akutmottagningen är utförda i andra länder, och det vore intresseväckande att göra en 

svensk studie för att jämföra patienternas upplevelser med sjuksköterskornas. 
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BILAGA I 1(3) 

BREV TILL VERKSAMHETSCHEF 

 

Hej! 

 

Vi heter Nathalie Johansson och Malin Noreen och är sjuksköterskestudenter vid 

Sophiahemmet Högskola, termin 5, som ska genomföra ett självständigt arbete omfattande 

15 högskolepoäng. Området som ska studeras berör sjuksköterskors erfarenhet av att vårda 

smärtpåverkade patienter på akutmottagning (var god se bifogad sida för sammanfattning 

av studiens innehåll och upplägg). Vi är därför mycket intresserade av få genomföra 

arbetet vid Er akutmottagning. 

 
Vi planerar att intervjua 6-8 sjuksköterskor som har minst två års erfarenhet av att arbeta 

på akutmottagning. Arbetet med studien kommer att pågå under perioden 2013-08-19 - 

2013-10-04. Vi skulle gärna vilja utföra intervjuerna under vecka 35-37, men vi är flexibla 

om tidpunkten inte passar Er. 

 
Om Du godkänner att studien genomförs vid akutmottagningen, är vi tacksamma för Din 

underskrift av denna bilaga som därefter returneras till oss per mail. Om Du känner dig 

tveksam till att studien genomförs vid akutmottagningen är vi tacksamma för besked om 

detta. Har Du ytterligare frågor rörande undersökningen är Du välkommen att kontakta oss 

eller vår handledare. 
 
Vänlig hälsning                   
 
Nathalie Johansson 

076-xxx xx xx 

x.x@stud.shh.se 

 

& 

 

Malin Noreen 

070-xxx xx xx 

x.x@stud.shh.se 

 

Handledare: 

Karin Bergkvist 

x.x@shh.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

BILAGA I 2(3) 

BREV TILL INFORMANTER 

 

Hej! 

 

Vi heter Nathalie Johansson och Malin Noreen. Vi är sjuksköterskestudenter som studerar 

termin fem vid Sophiahemmet Högskola och vi ska genomföra ett examensarbete som 

omfattar 15 högskolepoäng. Området som vi ska studera rör sjuksköterskors erfarenhet av 

att vårda smärtpåverkade patienter på akutmottagning (sammanfattning med studiens 

innehåll och upplägg finns bifogat). Därför är vi intresserade av att få intervjua Dig som är 

sjuksköterska och har arbetat i minst två år på akutmottagning. 

 

Intervjun beräknas ta cirka 20 minuter och de frågor vi ställer utifrån vår intervjuguide är 

halvstrukturerade och öppna. Din medverkan som informant i studien är helt frivillig och 

Du kan avbryta Din medverkan när som helst. Vi kommer att spela in intervjun på band 

och sedan transkribera den. Under transkriberingen kommer Du som informant att 

avidentifieras och sedan kommer inspelningen att förstöras. Alla uppgifter är konfidentiella 

och kommer bara att vara tillgängliga för oss som författare. 

 

Om Du är intresserad av att ställa upp som informant i vår studie är vi tacksamma om Du 

hör av Dig till oss snarast, så att vi kan boka in ett möte. Om Du har några andra frågor 

rörande studien är Du välkommen att kontakta oss eller vår handledare.  

 

Arbetet med studien kommer att pågå under perioden 2013-08-19 – 2013-09-04. Vi önskar 

helst utföra intervjuerna under vecka 35-37, men vi är flexibla om tidpunkten inte passar 

Dig. 

 

Vill Du som sjuksköterska ta del av studien i sin helhet så kommer denna möjlighet att 

erbjudas. Vår önskan är att sjuksköterskor som möter smärtpåverkade patienter i sitt arbete 

på akutmottagning finner ett värde i den kunskap som vi får möjlighet att ta del av genom 

våra intervjuer. 

 

Vänliga Hälsningar 

 

Nathalie Johansson 

076-xxx xx xx 

x.x@stud.shh.se 

 

& 

 

Malin Noreen 

070-xxx xx xx 

x.x@stud.shh.se 

 

Handledare: 

Karin Bergkvist 

x.x@shh.se 

 

 

 



      

BILAGA I 3(3) 

INFORMATION OM STUDIEN 

 

Sjuksköterskans erfarenhet av att vårda smärtpåverkade patienter på 

akutmottagning 

 

Problemområde 

Smärta är en av de vanligaste orsakerna till att människor söker akut vård och ett av 

sjuksköterskans grundläggande ansvarsområden är att observera patientens 

sjukdomsupplevelse och lindra lidande genom adekvata åtgärder. Obehandlad smärta leder 

till många negativa konsekvenser, både för samhälle och individ, och vi vill genom våra 

intervjuer få en bättre förståelse för vilka åtgärder som kan förhindra detta. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av att vårda 

smärtpåverkade patienter på akutmottagning. 

 

Metod 

Vi har valt en kvalitativ deskriptiv design metod vilket innebär att undersöka sociala 

företeelser och beskriva personers egna upplevelser och erfarenheter av dessa. Vi har valt 

en halvstrukturerad intervjuform för att samla in data och där intervjun möjliggör öppna 

frågor där informanterna själva kan bestämma svarets karaktär och utsträckning. Vi 

planerar att intervjua 6-8 informanter som har arbetat som sjuksköterskor i minst två år. 

 

Tidslängd för arbetet 

Arbetet med studien kommer att pågå under perioden 2013-08-19 – 2013-10-04. Vi önskar 

helst utföra intervjuerna under vecka 35-36, men vi är flexibla om tidpunkten inte passar 

Dig. 

 

Vänligen, 

Nathalie Johansson & Malin Noreen, Sophiahemmet Högskola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

BILAGA II 

INTERVJUGUIDE 

 

Smärta är en av de vanligaste orsakerna till att människor söker akut vård och ett av 

sjuksköterskans grundläggande ansvarsområden är att lindra lidande. Vi vill därför 

intervjua Dig om Din erfarenhet av att vårda smärtpåverkade patienter på akutmottagning. 

Vårt samtal kommer att spelas in på band och intervjun tar ca 30 min. Inga personuppgifter 

kommer att kopplas ihop med det inspelade bandet av någon annan än vi som intervjuar 

dig. Du har rätt att avbryta samtalet när du så önskar. Då börjar vi intervjun, om det känns 

okej för dig? 

 

Allmänna frågor 

 

1. Vad har Du för utbildning? 

2. Berätta om Din arbetslivserfarenhet. 

3. Hur länge har Du jobbat på akutmottagning?  

4. Hur kom det sig att Du började jobba på akuten? 

 

Huvudfrågor 

 

1. Hur bemöter Du en smärtpåverkad patient? 

2. Har Du några strategier i dessa möten? 

3. Berätta hur Du gör när Du övertar/hämtar in en smärtpåverkad patient. 

4. Hur bedömer Du smärta hos dina patienter? 

5. Arbetar Ni utifrån något PM gällande smärta? 

6. Beskriv vilka rutiner för smärtskattning som finns på Er mottagning. 

7. Hur tänker Du när Du smärtlindrar en patient? 

8. Vad har Ni för generella ordinationer gällande smärtlindring? 

9. Hur dokumenterar och journalför Du detta?  

10. Hur följer Du upp effekten läkemedlet har på patienten? 

11. Upplever Du i stressade arbetssituationer, att Du hinner med att följa upp 

läkemedelseffekten? 

12. Har det hänt någon gång att Din patient inte har blivit smärtlindrad? Kan Du 

berätta? 

13. Finns det något Du skulle vilja förändra i omvårdnaden av smärtpåverkade 

patienter? 

14. Har Du något Du skulle vilja tillägga? 

 

Exempel på fördjupande frågor 

 

- Vad innebär...? 

- Hur tänker du...? 

- Vilken betydelse har...? 

- Berätta mer om...? 

- Ge exempel på vad det inte är...? 

- Vilken betydelse har...? 

- Kan du utveckla...? 

- Hjälp mig förstå skillnaden mellan...? 

 

 



      

 

BILAGA III 

EXEMPEL PÅ KODNING AV INSAMLAT DATAMATERIAL 

 
Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Sen är det väl det 

att man saknar lite 

tid ibland. Att 

kunna verkligen 

lyssna på dom här 

patienterna. Men 

så är det ju med 

allting idag, att 

tiden är lite kort 

så där.  

SSK saknar tid att 

lyssna på de 

smärtpåverkade 

patienterna. Så är det 

i vården idag, det är 

kort om tid. 

SSk upplever 

tidsbrist och 

hinner inte alltid 

lyssna på 

patienterna. 

Arbetsmiljö Akutmottagningens 

organisation 

Nej om vi kunde 

få lite snabbare 

vård. 

SSK önskar ge 

patienterna vård 

snabbare. 

SSK vill ge 

patienter 

snabbare vård. 

Arbetsmiljö Akutmottagningens 

organisation 

Det som är dumt 

här är ju att vi 

byter oftast 

sköterskor väldigt 

mycket. Att man 

tar in en patient, 

så tar en annan 

sjuksköterskas 

läkare patienten, 

och då byter vi 

också sköterska. 

Så därför kan det 

vara svårt.  

På akuten har 

patienterna många 

olika SSK. En SSK 

tar in patienten, men 

om en annan SSK:s 

läkare tar hand om 

patienten så får 

patienten den SSK 

istället för den första. 

SSK och dr jobbar i 

speciella förbestämda 

team. 

Teamarbete och 

organisation är 

inte alltid 

samspelta. 

Interprofessionellt 

teamarbete 

Akutmottagningens 

organisation 

Det blir 

sjuksköterskorna 

som kommer lite i 

kläm mellan 

patienter och 

läkaren som ska 

stå där.  

SSK kommer i kläm 

mellan patient och 

läkare. 

SSK måste 

tillfredsställa 

patientens behov 

men samtidigt 

vänta in läkarens 

ordinationer. 

Interprofessionellt 

teamarbete 

Akutmottagningens 

organisation 

Annars gör ju 

doktorn det när 

han ändå avslutar 

patienten.  

Om inte SSK hinner 

utvärdera 

läkemedelseffekten 

hos patienten så gör 

läkaren det vid 

avslutningssamtalet. 

Läkaren och 

SSK samarbetar 

för god 

patientsäkerhet. 

Interprofessionellt 

teamarbete 

Akutmottagningens 

organisation 

Jag tror att det är 

för att ingen, eller 

väldigt få, har den 

här VAS-skalan 

med sig.  

VAS-skalan används 

fel för att SSK inte 

har VAS-stickan med 

sig. 

VAS-skalan är 

osmidig att 

använda 

Generella direktiv Akutmottagningens 

organisation 

Ja vi ska ju 

försöka använda 

oss av vas. Det 

tycker jag är ett 

bra instrument 

faktiskt.  

Riktlinjer är att 

använda VAS för att 

skatta smärta och den 

är bra. 

VAS-skalan är 

bra. 

Generella direktiv Akutmottagningens 

organisation 

 


