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SAMMANFATTNING 
 
Smärta är en av de vanligaste besöksorsakerna på akutmottagningar runt om i Sverige och 
världen. Smärta och smärtlindring blir därmed en viktig faktor för akutsjukvården att hantera 
även om uppgiften inte alltid är lätt då alla individer har en unik och subjektiv upplevelse av 
smärta och hur den ter sig. På akutmottagningen spelar sjuksköterskan en viktig roll i att 
identifiera och att försöka lindra smärta. När väntetiderna blir långa och tiden till att träffa en 
läkare förskjuts är det av stor betydelse för patienter att träffa en kompetent sjuksköterska som 
i många fall kan minska lidandet genom adekvata bedömningar och smärtlindrande åtgärder. 
 
Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att lindra patienters smärta på 
akutmottagningen.  
 
Kvalitativa intervjuer användes som metod och semistrukturerade intervjuer utfördes med sju 
frivilliga sjuksköterskor som informanter. Samtliga arbetade på en större akutmottagning i 
Sverige. Insamlad data från intervjuerna analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. 
 
I resultatet framkom att sjuksköterskornas erfarenheter kring att lindra smärta kunde indelas i 
tre kategorier med åtta tillhörande underkategorier. Huvudkategorierna var (1) Patientens 
smärta, (2) Sjuksköterskans roll och (3) Akutmottagningen som kontext. Intervjuerna visade 
på att sjuksköterskorna ansåg att alla patienter är unika individer med subjektiva 
smärtupplevelser men att det på akutmottagningen kan vara svårt att bibehålla det 
personcentrerade synsättet när patienterna är många och arbetsbelastningen är hög. 
Sjuksköterskorna menade att smärtlindring på akutmottagning relateras mycket till personliga 
erfarenheter såväl kring bedömning som dosering av smärtstillande läkemedel. Det framkom 
också att akutmottagningen är en speciell vårdmiljö där det blandas patienter med olika 
sjukdomstillstånd, olika typer av smärta och förutsättningarna för att ge smärtlindring kan 
variera kraftigt.  
 
Som slutsats tyder resultatet på att sjuksköterskors erfarenheter av att lindra smärta på 
akutmottagningen är att det är en komplex arbetsuppgift. Dels är det förknippat med en 
positiv upplevelse av att kunna hjälpa patienterna att slippa smärta och att förutsättningarna 
för detta finns tillgängliga för att ta självständiga beslut som sjuksköterska. Samtidigt har det i 
studieresultatet framkommit tecken som tyder på att hög arbetsbelastning, bristande specifika 
kunskaper kring smärtlindring och svårigheter att göra adekvata smärtbedömningar kan vara 
hinder för att lindra patienternas smärta på akutmottagningen.  
 
 

Nyckelord: Akutmottagning, Smärtlindring, Sjuksköterskor, Erfarenhet, Intervjustudie 
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ABSTRACT 
 
Pain is one of the most common causes of emergency room visits in Sweden and around the 
world. Pain and pain relief is therefore an important issue for emergency nurses to handle 
even if the task is not always easy because all individuals have a unique and subjective 
experience of pain. In the emergency department  nurses’  identification  of  pain  and  the  need  of  
pain relief is important. When waiting times are long, and the time to see a doctor is lingering, 
it is of great importance for patients to meet a qualified nurse who in many cases can reduce 
suffering through adequate assessments and pain relieving action. 

The study's purpose was to describe nurses 'experiences to relieve patients' pain in the 
emergency department. 

Qualitative interviews were used as a method and semi-structured interviews were conducted 
with seven volunteer nurses. All of the nurses worked in an emergency department in 
Sweden. Data collected from the interviews were analyzed by qualitative content analysis. 

The results showed that the nurses' experiences on relieving pain could be divided into three 
categories with eight associated subcategories. The main categories were (1) Patient pain, (2) 
Role of the nurse and (3) Emergency department as context. The interviews showed that the 
nurses felt that all patients are unique individuals with subjective experience of pain but in the 
emergency department it can be difficult to maintain the person-centred approach when 
patients are many and the workload is high. The nurses said that pain management in the 
emergency department are related to personal experiences that affects the choices in pain 
relief for the patient. The result also showed that the emergency department is an environment 
where there is a mix of patients with different diseases and the possibility to provide pain 
relief can vary greatly. 

In conclusion, the results suggest that nurses' experience of relieving pain in the emergency 
department is a complex task. Firstly, it is associated with a positive experience of being able 
to help patients with relief of pain and that the right resources are available for the nurses. 
Secondly the study results implies that heavy workload, lack of specific knowledge about pain 
relief and difficulties in making adequate pain assessments can be barriers to relieve patients' 
pain in the emergency department. 
 
 
Keywords: Emergency department, Pain management, Nurses, Experience, Interview study 
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INLEDNING 
 
Smärta är en av de vanligaste besöksorsakerna på akutmottagningar runt om i Sverige och 
världen. Smärta och smärtlindring blir därmed en viktig faktor för akutsjukvården att hantera 
även om uppgiften inte alltid är lätt då alla individer har en unik och subjektiv upplevelse av 
smärta och hur den ter sig. Patientupplevd smärta och smärtlindring är viktig att belysa och 
arbeta aktivt med för att uppnå en god och säker vård. Dessutom kommer patienters 
upplevelse av smärtlindring att vara en framtida kvalitetsindikator som kommer att mätas 
inom akutsjukvården. Frågan om smärtlindring är således ständigt aktuell och personcentrerad 
vård får allt mer fokus, även inom akutsjukvård. På akutmottagningen spelar sjuksköterskan 
en viktig roll i att identifiera och att försöka lindra smärta. När väntetiderna blir långa och 
tiden till att träffa en läkare förskjuts är det av stor betydelse för patienter att träffa en 
kompetent sjuksköterska som i många fall kan minska lidandet genom adekvata bedömningar 
och smärtlindrande åtgärder. 
 

BAKGRUND 
 
Akutmottagning 

Inom den svenska sjukvården tar akutsjukhusens akutmottagningar emot den största delen av 
alla akuta sjukvårdsbesök. I Sverige finns 70 stycken sjukhusbundna akutmottagningar och 
under 2014 gjordes 2,45 miljoner akuta besök. Akut sjukvård är den typ av vård som inte bör 
vänta mer än timmar, allra högst upp till ett dygn. All vård som inte är planerad omhändertas 
oftast på akutmottagningar och därmed omfattar akutmottagningen sjukhusets alla 
vårdområden och besöken kan därmed variera kraftigt i angelägenhetsgrad. I flera landsting 
runt om i Sverige bedrivs numera utvecklingsarbeten för att försöka öka produktiviteten och 
genomströmningen på akutmottagningarna. Sådana så kallade flödesprocesser handlar om att 
organisera resurserna så att patienters väntetid till att träffa läkare och totala vistelsetid på 
akutmottagningen blir så kort som möjligt. Ett exempel på att effektivisera patientflödet kan 
vara att använda ett snabbspår för mindre svåra åkommor (Socialstyrelsen, 2014).  
 
Inom akutsjukvården finns system för att dela in patienterna utefter angelägenhetsgrad, så 
kallad triagering. Utvecklingen inom svensk akutsjukvård har lett till att de allra flesta 
akutmottagningarna idag använder sig av någon triagemodell för att se till att de mest sjuka 
patienterna tas om hand först. I Sverige är de vanligaste triagemodellerna METTS (Medical 
and Emergency Triage and Treatment System) och ADAPT (Adaptive Process Triage) där 
bland annat vitalparametrar avgör hur hög prioritering patienten får (Farrokhnia & Göransson, 
2011). Det är ofta sjuksköterskor som utifrån triagemodellen bedömer hur snart en patient 
behöver träffa en läkare och svensk forskning har visat att patienter upplever sig trygga med 
sjuksköterskans bedömning under triage men att de ofta saknar information angående sin 
prioritering och den väntetid som beräknas (Göransson & von Rosen, 2010). Det finns belägg 
för att patienters oro minskar och belåtenheten med vården ökar om sjuksköterskan 
kommunicerar med patienten kring prioriteringsgraden av deras tillstånd och fortsatt ger 
information under väntetiden på akutmottagningen (Ekwall, 2013).  
 
Enligt Socialstyrelsens rapport från 2015 ökar antalet besök på akutmottagningar i Sverige 
och väntetiderna blir längre. Det är också tydligt att tider, såväl tid till att träffa läkare som 
total vistelsetid på akutmottagningen, varierar runt om i landet. Rapporten visar att patienter 
kan behöva vänta 2,5 gånger längre på en akutmottagning jämfört med en annan och att 
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skillnaden i väntan på läkarbedömning kan vara 1,5 timme beroende på var i landet 
akutsjukvården söks. Storstäder har längre väntetider än mindre orter. Riskerna med hög 
belastning och långa väntetider är att omhändertagandet försämras, patientsäkerheten riskeras 
och patienterna uppfattar vården som otillfredsställande (Socialstyrelsen, 2015). De flesta 
landstingen i Sverige har satt upp ett mål om att vistelsetiden på akutmottagningen inte ska 
vara längre än fyra timmar (Socialstyrelsen, 2014). En svensk studie har undersökt patienters 
åsikter om vårdkvalitén på akutmottagningen. Det framkommer att de förbättringspunkter 
som identifierades främst är kopplat till sjuksköterskans omvårdnad. De två områden som 
lyfts fram i resultatet var att patienter upplevde att smärtlindringen inte var tillräcklig och att 
sjuksköterskan inte visade intresse för den enskilda individens person och livssituation 
(Muntlin, Gunningberg & Carlsson, 2006). Andra studier har visat att när belastningen är hög 
med många patienter på akutmottagningen så blir smärtlindringen bristfällig och fördröjs 
(Hwang et al., 2008; Pines & Hollander, 2008). 

Smärta 

Smärta kan definieras på olika sätt. Ett sätt att definiera smärta är som en obehaglig sensorisk 
och emotionell upplevelse som sammankopplas med faktisk eller potentiell vävnadsskada, 
eller en upplevelse som beskrivs som en sådan. Således är smärta alltid en subjektiv känsla 
med flera komponenter, dels en fysisk känsla i kroppen och dels en känslomässig del som 
består av rädsla och obehag (International Association for the Study of Pain [IASP], 2012). 
 
Det finns flera olika typer av smärta. Den vanligaste typen av smärta är nociceptiv smärta. 
Vid nociceptiv smärta har nervernas känselkroppars receptorer aktiverats av mekaniska, 
termiska eller kemiska retningar och skickat nervimpulser genom nervsystemet. Detta händer 
när vävnad har skadats eller hotas ta skada, exempelvis vid benbrott eller inflammation. En 
annan typ av smärta är neurogen smärta, som uppstår på grund utav en skada eller sjukdom i 
nervsystemet. Sådan smärta upplevs ofta som blixtrande eller brännande och kan ge kraftig 
och intensiv smärta även vid lätt beröring. Nociceptiv och neurogen smärta kan även yttra sig 
samtidigt i en typ av blandsmärta. Mer ovanligt än dessa två smärttyper är psykogen smärta 
och idiopatisk smärta. Psykogen smärta är relaterad till psykiatriska sjukdomar och tillstånd 
och idiopatisk smärta innebär att det inte går att hitta någon direkt orsak till smärtan. Smärta 
kan även upplevas trots om det inte finns någon fysisk skada i vävnaden, exempelvis de 
smärttillstånd som utlösts av en psykiskt traumatiserande händelse eller smärta i en kroppsdel 
som är amputerad. Det är också känt att den smärta som upplevs utan någon uppenbar orsak 
kan orsaka lika mycket, eller till och med mer, lidande jämfört med om det finns en uppenbar 
skada eller sjukdom (Hægerstam, 2008).  
 
Förutom de olika typerna av smärta som indelas efter orsak till smärta så brukar smärta även 
beskrivas utifrån en tidsaspekt, smärtan benämns som antingen akut eller långvarig. Den 
långvariga smärtan är inte som en akut smärta som är utsträckt i tid utan har andra funktioner 
och mekanismer. Akut smärta är en viktig skyddsmekanism som kräver att individen 
uppmärksammar och skyddar, eller åtgärdar, det område som gör ont. Vid långvariga smärtor 
har det skett förändringar i kroppens signalsystem och vävnader. Smärtsystemen är vävnader 
med stor potential att förändras och akut smärta gör att processer på flera olika nivåer dras 
igång och kan ha betydelse för att utveckla kronisk smärta. Vid långvarig smärta spelar den 
ursprungliga orsaken mindre roll, förändringar i de nervbanor som leder smärta och andra 
vävnader har påverkats och behandlingen kan därmed vara likartad oavsett ursprungsorsak till 
smärtan (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2006). I en studie av 
Voscopoulos och Lema (2010) beskrivs smärtans komplicerade fysiologiska effekter och 
författarna försöker urskilja när akut smärta övergår i kronisk smärta. Resultatet framhäver att 
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det är små diskreta patofysiologiska förändringar genom flertalet signalsystem som skapar 
permanenta förändringar och orsakar en kronisk smärta. Författarna belyser även vikten av att 
försöka hitta ett effektivt tillvägagångssätt för att bryta dessa smärtmekanismer för att undvika 
att patienters akuta smärta övergår till kroniska besvär. En SBU-rapport (2006) påpekar att det 
vid långvarig smärta ofta kan finnas en koppling till psykiska besvär och depression, men 
troligtvis oftast som en följd av smärttillståndet istället för tvärtom. Rapporten framhåller att 
långvarig smärta inte enbart kan ses som en biomedicinsk förändring och inte heller enbart 
som ett psykologiskt besvär. Långvarig smärta är istället en komplex helhet som måste 
betraktas och behandlas som sådan.  

Smärtupplevelse 
Smärta är inte enbart ett symtom på fysisk skada, smärta är ett komplext fenomen. Delvis kan 
smärta förklaras genom neurofysiologi kring hur nervstrukturer signalerar till centrala 
nervsystemet. Delvis består smärta av mentala processer som påverkar smärtan (Hægerstam, 
2008). Grundläggande för hur smärta upplevs är flera komponenter, dels en sensorisk 
funktion, själva känselfunktionen, dels känslomässiga reaktioner och även kognitiva 
komponenter. Smärtupplevelsen uppstår när signaler från det skadade området kombineras 
med individens totala fysiska, emotionella och mentala status (SBU, 2006).  
 
En välanvänd modell för att försöka förstå smärtupplevelsen belyser fenomenet smärta i fyra 
steg. Första steget är när kroppens receptorer uppfattar en potentiell risk för vävnadsskada. 
Andra steget är då nervaktiviteten når det centrala nervsystemet och smärtan känns. Det tredje 
är lidandet, ett affektivt svar från hjärnan som orsakas av smärtan eller någon annan orsak 
som exempelvis stress, ångest eller förlust av någon närstående. Det fjärde steget i modellen 
är smärtbeteende, det vill säga alla synliga former av beteende som uppstår för att uttrycka 
lidande. Exempel på smärtbeteende kan vara kroppshållning, ansiktsuttryck eller verbal 
uttryck. Men smärtbeteende kan även vara uppsökande av sjukvård eller en ovilja att arbeta. 
Det finns även andra orsaker som kan påverka smärtupplevelsen, exempelvis kan ångest och 
trötthet påverka lidandet vilket i sin tur påverkar smärtbeteendet. Även kulturella och 
sociologiska faktorer, tillexempel omgivningens reaktioner och bemötande, kan påverka hur 
smärta yttrar sig (Hægerstam, 2008).  

Smärta hos patienter på akutmottagningen 
Smärta är en av de vanligaste besöksorsakerna på akutmottagningen (Cordell et al., 2002). 
Trots detta har forskning visat att smärtlindringen på akutmottagningen kan vara otillräcklig 
och att patienter har ont både när de kommer till och går från akutmottagningen (Guéant et al., 
2011; Stalnikowicz, Mahamid, Kaspi & Brezis, 2005; Todd et al., 2007). De patienter som har 
mindre ont när de lämnar akutmottagningen uttrycker en större nöjdhet jämfört med dem som 
inte fått en betydande sänkning av sin smärtnivå (Bhakta & Marco, 2014). 

Smärtlindring 
  
Smärtlindring är en viktig del för patienter som söker akutmottagningen, och smärtlindring 
ska enligt rättviseprincipen erbjudas alla patienter som är i behov av det. Men uppgiften är 
inte alltid lätt, då varje smärtupplevelse är unik och subjektiv och det därmed kan vara 
problematiskt att såväl bedöma som att behandla smärta (Moceri & Drevdahl, 2014; Ucuzal & 
Doğan,  2015). Sjuksköterskor upplever att smärtlindring är något som patienter ofta 
prioriterar högt i samband med besök på akutmottagningen, det kan dock vara så att 
akutsjuksköterskan prioriterar annorlunda (Bergman, 2012). Smärtlindring är ett område som 
är angeläget att belysa i samband med akuta sjukvårdsbesök och det beskrivs i 
Socialstyrelsens nationella uppföljning av akutsjukvården att patientupplevd smärtlindring är 
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en kvalitetsindikator för god vård (Socialstyrelsen, 2014). Flertalet studier har undersökt 
effekten av att erfarna sjuksköterskor utifrån generella ordinationer får ge smärtlindring 
intravenöst till patienter som söker akutmottagningen med akut smärta. Resultaten har visat 
att detta ger både en minskad smärtnivå hos patienterna och att tiden till smärtlindring 
förkortas (Finn et al., 2012; Kelly, Brumby & Barnes, 2005; Muntlin, Carlsson, Säfwenberg 
& Gunningberg, 2011). Svensk sjuksköterskeförening (2010) beskriver att akutspecialiserade 
sjuksköterskor ska kunna påbörja farmakologisk behandling utifrån generella direktiv eller 
symtombild såväl som från skriftliga ordinationer. 

Farmakologisk behandling 
Behandlingsprincipen för de flesta akuta smärttillstånd är att med hjälp av smärtlindrande 
preparat, analgetika, minska lidandet hos patienten och minska risken för sensitisering då 
smärttillståndet kan övergå och bli kroniskt. Behandling mot smärta kan även ha för avsikt att 
underlätta för kroppen, exempelvis genom att minska syreåtgången vid ischemi i hjärtat eller 
att öka rörligheten vid ett akut ryggskott. Valet av behandling utgår från graden av smärta och 
bakomliggande orsak. Lindrig eller måttlig smärta behandlas i första hand med paracetamol, 
ett välkänt preparat som oftast ges i tablettform. Vid smärtor som antas bero på en pågående 
inflammation kan diverse antiinflammatoriska läkemedel ges, med dessa har dock flera kända 
negativa sidoeffekter som först ska tas i beaktning. Vid kraftigare akut smärta kan svaga 
opioider, så som citodon, ges i tablettform. Det kan vara väsentligt att reflektera över att det 
alltid föreligger en viss risk för att utveckla ett beroende av den aktiva substansen i citodon. 
Vid mycket kraftig smärta kan starkare opioider användas, dessa verkar genom att ge en 
centralt smärtlindrande effekt. Det finns olika typer av opioider, som standard vid akut 
smärtbehandling används morfin intravenöst för att hämma fortledningen av smärtsignaler. 
Effekten är individuell och ska titreras, ges lite i taget, tills smärtlindring uppnåtts. Alla typer 
av opioider kan ha liknande biverkningar så som muntorrhet, förstoppning, klåda och kan ge 
upphov till andningsdepression där andningscentrum påverkas så att andetagen blir 
otillräckliga (Fredenberg, Vinge & Karling, 2014). Morfin ska därför ges med viss 
försiktighet men en studie av Birnbaum, Esses, Bijur, Holden och Gallagher (2007) visade att 
det är vanligt att för små doser morfin ges till patienter med svår smärta på akutmottagningen 
och att även om dosen ökades med 50 procent så noterades inte ökad andningsdepression hos 
patienterna. Författarna rekommenderar därför metoden att titrera mängden morfin tills 
patienten upplever smärtlindring framför doser baserat på patientens vikt. En annan studie 
(Tanabe & Buschmann, 2000) tyder på att sjuksköterskor på akutmottagningen kan undvika 
att ge morfin eftersom de är oroliga för negativa sidoeffekter, så som andningspåverkan, och 
att preparatet kan skapa beroende. Författarna påpekar att det är viktigt att utbilda kring 
läkemedelsbehandling av smärta.  

Ickefarmakologisk behandling  
Utöver farmakologisk behandling med smärtstillande läkemedel kan andra metoder användas 
för att lindra smärta. Enligt Yurdanur (2012) kan exempelvis TENS (transkutan elektrisk 
nervstimulering), massage och akupunktur vara till hjälp för att lindra vissa typer av smärta. 
Läkemedel används för att behandla den fysiologiska och känslomässiga delen av smärta och 
den ickefarmakologiska behandlingen riktar in sig på att behandla den affektiva, kognitiva 
och beteendemässiga delen av smärtupplevelsen. Dock påpekar författaren att effekten av 
dessa ickefarmakologiska behandlingar mot smärta inte undersökts i större utsträckning i 
kliniska studier och att det därmed är svårt att bedöma verkningsgraden. Fry, Bennetts och 
Huckson (2011) beskriver att det finns ickefarmakologiska metoder för att lindra smärta som 
används på akutmottagningar så som att använda kyla, fixering, avledning, sängläge eller att 
få vara i ett mörkt rum. Dessa åtgärder bör finnas med bland akutmottagningars riktlinjer för 
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hur smärta ska åtgärdas. De ickefarmakologiska åtgärderna dokumenteras enligt författarna 
sällan och det är därmed svårt att mäta i vilken utsträckning det används. 

Generella ordinationer för smärtlindring 
Enligt Socialstyrelsens föreskrift har sjuksköterskor rätt att ge läkemedel enligt generell 
ordination till vissa patientgrupper efter att ha gjort en behovsbedömning. Olika former av 
farmakologisk smärtlindring finns vanligtvis som generella ordinationer på akutmottagningar 
och får ges efter att sjuksköterskan gjort en behovsbedömning och beaktat kontraindikationer 
(SOSFS 2000:1). För att kunna administrera smärtlindring på ett korrekt sätt krävs såväl 
kunskaper kring läkemedel, som exempelvis opioider, som hur en grundlig smärtbedömning 
görs. Det är av stor vikt att sjuksköterskor tar in objektiva parametrar såväl som patientens 
subjektiva upplevelse när bedömning kring smärta och smärtlindring ska göras (Moceri & 
Drevdahl, 2014). Flera studier har visat att när sjuksköterskor får utbildning kring smärta och 
smärtbedömning, samt möjligheter att ge smärtlindring enligt generella ordinationer så får 
patienterna en snabbare och mer frekvent smärtlindring jämfört med innan (Muntlin et al., 
2011; Stalnikowicz et al., 2005). När sjuksköterskor innehar korrekta och adekvata kunskaper 
om smärta och smärtlindring är det en komponent som i kliniska sammanhang kan påverka 
patienters välmående på ett positivt sätt om smärtlindring ges enligt generell ordination 
(Muntlin Athlin, Carlsson & Gunningberg, 2015; Pretorius, Searle & Marshall, 2015; Ucuzal 
&  Doğan,  2015). 

Sjuksköterskans roll vid smärtlindring  
 
En svensk studie har visat att sjuksköterskor spelar en central roll när det handlar om smärta 
på akutmottagningen, huruvida patienten får smärtlindrande läkemedel eller inte hänger ofta 
ihop med sjuksköterskans bedömning (Muntlin Athlin et al., 2015). Smärtbedömning är 
grundläggande i hanteringen av smärta. Det finns flera olika former av hjälpmedel för att 
bedöma smärta, de mest vanligt förekommande inom akutsjukvård är VAS (visuell analog 
skala) och NRS (numerisk skala). Forskning visar att såväl VAS som NRS är validerade och 
tillförlitliga instrument som är lämpliga att använda i kliniska sammanhang för att bedöma 
patienters smärta (Williamson & Hoggart, 2005). Dessa skalor låter patienten själv uppskatta 
sin smärta mellan  ”ingen  smärta”  och  ”värsta  tänkbara  smärta” på en skala som löper från noll 
till tio. För att försöka skapa en tydligare bild är det bra om patienten får skatta hur smärtan är 
inte bara för stunden, utan även exempelvis i rörelse, hur mycket det är som värst/bäst och hur 
smärtintensiteten förändrats under tid. Alla individer kan, ofta relaterat till kognitiv förmåga, 
inte använda smärtskalor och då kan andra metoder och instrument som bygger på studerat 
beteende användas. Att skatta smärta med ett instrument är även värdefullt för att följa upp 
effekten av den behandling som sätts in. Det är dock inte självklart att det alltid enbart är 
smärta som mäts när patienter skattar sin smärta, då smärta är ett komplext fenomen och 
påverkas av såväl den aktuella situationen som förväntningar, rädsla, med mera. 
Smärtintensiteten kan sällan separeras från de affektiva och emotionella upplevelser som 
hänger ihop med smärta (Rhodin, 2014).  
 
Forskning har visat att sjuksköterskors och patienters uppfattningar om smärta enligt VAS-
skalan skiljer sig på så sätt att sjuksköterskor ofta skattar patienters smärta som lägre än vad 
de själva gör. Det har dock visat sig att med hjälp av utbildning inom smärta och 
smärtlindring så minskar skillnaderna mellan sjuksköterskans och patientens uppfattning 
(Stalnikowicz et al., 2005). En annan studie tyder också på att sjuksköterskor ofta 
underskattar patienters smärta och ofta baserar sin bedömning utifrån antaganden (Puntillo, 
Neighbor, O'Neil & Nixon, 2003). Todd et al. (2007) utförde en stor studie vid flera 
amerikanska akutsjukhus där det framkom att det fanns ett glapp mellan patienters 
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förväntningar på smärtlindring och vad de i själva verket fick på akutmottagningen. Särskilt 
tydlig var skillnaden när smärtintensiteten beskrevs som kraftig. I studien framkom också att 
patienterna inte alltid bad om smärtlindring utan hellre önskade att vårdpersonal mer aktivt 
skulle ha frågat om det. I resultatet noterades även att smärta dokumenterades vid ankomst 
men inte följdes upp i dokumentationen. Även i Sverige har forskning visat att det inom 
akutsjukvården finns kraftiga brister angående dokumentation av smärtbedömningar, utförda 
åtgärder och uppföljningar. Detta trots att lagstiftning kräver dokumentation av åtgärder som 
rör patientsäkerheten (Lewén, Gardulf & Nilsson, 2010). Socialstyrelsen uttrycker att det ska 
finnas rutiner för att dokumentation inom hälso- och sjukvård ska utföras så att journalen kan 
utgöra ett underlag för uppföljning av resultat och kvalitet inom vården (SOSFS 2008:14). 
 
Personcentrerad vård som teoretisk referensram 
  
Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2010) är det väsentligt för alla kategorier av 
vårdpersonal att arbeta utifrån sex identifierade kärnkompetenser. Dessa kärnkompetenser 
består av Personcentrerad vård, Samverkan i team, Evidensbaserad vård, Förbättringskunskap 
för kvalitetsutveckling, Säker vård och Informatik. Dessa kompetenser har tagits fram i avsikt 
att uppnå en god och säker vård samt att dessa kompetenser är centrala för att planera, 
genomföra, utvärdera och utveckla omvårdnad. Såväl i Sverige som internationellt är 
personcentrerad vård ett erkänt begrepp som kan tillämpas inom alla instanser som har med 
vård och omsorg att göra. Personcentrerad vård innebär att personer som är i behov av vård 
inte främst ska betraktas utifrån sin sjukdom, tillstånd eller funktionshinder utan främst som 
en person. Vården kan då mer fokuseras kring vilka resurser en person har och hur det är att 
vara den människan i behov av vård. Istället för att patienten är passiv och ska ta emot en 
medicinsk intervention utifrån ett fastställt behov så försöker den personcentrerade vården 
fokusera på att tillsammans komma överens om en vård där den vårdsökande personen är 
aktiv i såväl planering som genomförande av den egna vården (Vårdhandboken, 2013). Med 
ett personcentrerat fokus kan vården minska det missnöje som uppstår då individer upplever 
att de inte får tillräckligt med information, inte blir uppmärksammade eller lyssnade på, och 
inte känner sig sedda som en hel person med unika behov och bekymmer (Eldh, Ekman & 
Ehnfors, 2008). Forskning har även visat att införande av personcentrerad vård kan leda till 
minskat antal besök inom vården då patienterna upplever att de får ökat inflytande över 
behandlingen och bättre möjligheter till att ta ansvar för sin egenvård (Bertakis & Azari, 
2011).  

Personcentrerad vård inom akutsjukvård 
Personcentrerad vård är ett synsätt som ännu inte är standard inom akutsjukvård. På 
akutmottagningen delas patienter upp utefter besöksorsak för bedömning och helhetssynen 
kan tappas bort när olika delar av patientens behov bedöms för sig. Många av patienterna 
inom akutsjukvården är äldre och deras komplexa situationer, såväl medicinska som sociala, 
behöver en personcentrerad istället för en sjukdomsorienterad vård. Akutsjukvården utvecklas 
ständigt och fokus på snabba processer och standardiserade bedömningssätt gör att vården går 
mot att bli mer personcentrerad. Det utbildas även läkare inom en ny specialitet, akutläkare, 
vilket möjliggör ett mer personcentrerat förhållningssätt då akutläkare till skillnad från andra 
specialister inte bara har ett visst kompetensområde i fokus. Sjuksköterskor har bättre 
förutsättningar för att bedriva personcentrerad vård. Även om sjuksköterskor ofta roterar 
mellan olika delar av akutmottagningen så har sjuksköterskan en överblick och förståelse för 
vad patienten har att vänta. Sjuksköterskan har således en viktig roll i att försöka se patienten 
på ett holistiskt sätt och ge kontinuitet genom akutbesöket. Ett personcentrerat synsätt handlar 
även om att ge patienten möjlighet att vara delaktig i sin egen vård (Kristensson Ekwall, 
2010). Wadensten, Fröjd, Swenne, Gordh och Gunningberg (2011) menar att delaktighet 



                      BILAGA I 

7 
 

kring smärtlindring exempelvis kan handla om att få uttrycka hur smärtan upplevs via ett 
bedömningsinstrument som NRS vilket enligt deras studie utförs allt för sällan. Att få frågor 
kring smärta och konkreta verktyg kan öka kommunikationen och känslan av delaktighet 
mellan sjuksköterska och patient. Svensk sjuksköterskeförening (2010) skriver i 
kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterskor inom akutsjukvård att 
akutsjuksköterskans arbete ska bedrivas med ett etiskt och personcentrerat förhållningssätt 
och att patienter ska ses som unika individer med individuella behov. Svensk 
sjuksköterskeförening ger även uttryck för att det personcentrerade förhållningssättet 
tillgodoser såväl patientens som dess närståendes behov och ska med fördel tillämpas. 
 
Ett hinder kan vara att arbetsbelastningen på akutmottagningen snabbt kan förändras och 
sjuksköterskor kan komma att behöva prioritera vissa uppgifter framför andra, och basal 
omvårdnad kan få en mindre hög prioritering. För att införa en helt personcentrerad vård på 
akutmottagningen skulle det krävas förändringar av förutsättningar och begränsningar. Även 
sjukvårdspersonalens uppfattningar kring omvårdnadsrelaterade arbetsuppgifters status 
jämfört med andra uppgifter, exempelvis medicinska eller medicinsk tekniska uppgifter, på 
akutmottagningen skulle behöva förändras för att gynna en mer personcentrerad vård 
(Kristensson Ekwall, 2010). Clissett, Porock, Harwood och Gladman (2013) visar i sin studie 
att personcentrerad vård är särskilt viktigt för äldre patienter med demenssjukdomar men att 
det inom akutsjukvården saknas kompetens och resurser för att bedriva detta på ett 
tillfredsställande sätt. 

 

Problemformulering 

Smärta är en av de vanligaste besöksorsakerna på en akutmottagning. Smärta är ett 
komplicerat område för att upplevelse av smärta alltid är en subjektiv och unik känsla, som 
dessutom är svårt att mäta. På akutmottagningar runt om i landet är arbetsbelastningen ofta 
hög, patienterna många, och ibland blir väntetiderna långa. Sjuksköterskor spelar därför en 
viktig roll i att identifiera patienter med smärta och försöka lindra denna i väntan på att träffa 
en läkare. Det har visats sig att huruvida patienten får smärtlindrande läkemedel eller inte på 
akutmottagningen ofta hänger ihop med sjuksköterskans bedömning. Därför är det av intresse 
att beskriva sjuksköterskors erfarenheter kring smärta och smärtlindring på akutmottagningen. 
Smärta är ett stort område och flera intressanta forskningsområden som innefattar 
sjuksköterskan och patienten är väl studerade. Det upplevs som angeläget att ta reda på 
sjuksköterskors erfarenheter kring att lindra patienters smärta i den kontext som en 
akutmottagning utgör för att identifiera eventuella förbättringsområden som bör belysas kring 
smärtlindring i den akuta omvårdnaden. 

SYFTE 
 
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att lindra patienters smärta 
på akutmottagningen.   
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METOD 

Ansats 
Denna studie utfördes med en kvalitativ ansats. Enligt Polit och Beck (2012) är kvalitativa 
studier användbara för att belysa olika dimensioner av ett fenomen och för att skildra 
underliggande meningar. Polit och Beck (2012) beskriver att kvalitativ forskning inte har ett 
standardiserat tillvägagångssätt utan forskningen är istället flexibel och dynamisk. Studien var 
empirisk då den hade för avsikt att studera och beskriva verkligheten.  

 
Design 

Som design valdes en deskriptiv kvalitativ design. Denna studiedesign härstammar inte från 
någon specifik forskningstradition men används ofta av kvalitativa forskare för att studera 
individers livsvärld eller uppfattningar kring ett fenomen. Designen inkluderar att 
innehållsanalys av det insamlade materialet utförs (Polit & Beck, 2012). 

Urval 

För att hitta informanter till intervjustudien togs kontakt med verksamhetschefer för tre olika 
akutmottagningar. Två gav avslag och således godkände en verksamhetschef studien. Som 
urvalsmetod utfördes ett bekvämlighetsurval. Polit och Beck (2012) menar att 
bekvämlighetsurval även kan kallas frivillighetsurval, då potentiella studiedeltagare frivilligt 
får framträda. Alla sjuksköterskor som mötte uppsatt inklusionskriterie tillfrågades att delta i 
studien. Inklusionskriterie för att delta i studien var att ha arbetat som sjuksköterska minst ett 
år på den aktuella akutmottagningen, inga exklusionskriterier utformades. Information om 
studien spreds vid personalmöten och via ett anslag på arbetsplatsen där information om 
studien och kontaktuppgifter fanns. Antalet intervjuer beräknades till totalt sex till tio stycken, 
detta i enlighet med Kvale och Brinkmann (2014) som skriver att de flesta intervjustudier 
brukar behöva innehålla 15 +/- 10 intervjuer för att uppnå mättnad av information kring det 
som studeras. Denna studie kom slutligen att inkludera sju intervjuer med frivilliga 
sjuksköterskor. Samtliga informanter var kvinnor och ingen hade någon avslutad 
vidareutbildning inom omvårdnad. Antal yrkesverksamma år varierade mellan 1 – 18 år, 
varav 1 – 14 år av dessa arbetade på akutmottagning. Medianvärdet för antal arbetade år inom 
yrket respektive antal år på akutmottagning var 8 år och 6 år. Medelvärdet var 8,3 och 6,8 år. 

Datainsamling 
 
Från verksamhetschefen söktes, genom skriftlig information via e-post (bilaga 1), 
godkännande för att genomföra intervjuer med sjuksköterskor som arbetade på 
akutmottagningen. Även etiskt godkännande av studien efterfrågades. Verksamhetschefen 
godkände studien och engagerade klinikens vårdutvecklare som hjälpte till med praktiska 
frågor.  

Rekrytering av studiedeltagare 
Informanter söktes genom ett anslag på akutmottagningen där information om studien fanns 
beskriven (bilaga 2) och kontaktinformation tillgänglig. Intresserade informanter hörde 
inledningsvis av sig via e-post och återkopplades med upprepad information kring studien och 
förslag på datum för intervju. Inledningsvis emottogs intresseanmälningar från tio stycken 
sjuksköterskor och därefter tillkom ett bortfall på tre sjuksköterskor som avböjde fortsatt 
medverkan. 
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Intervjuguide och pilotintervju 
För att besvara studiens syfte utfördes semistrukturerade intervjuer enligt en intervjuguide 
(bilaga 3) med öppna frågor. Frågorna till intervjuguiden utformades utifrån studiens syfte 
och med inspiration från Kvale och Brinkman (2014). Författarna menar att semistrukturerade 
intervjuer används för att söka beskrivningar av en livsvärld i syfte att tolka ett visst fenomens 
mening. Detta genom en intervjuguide med samtals-teman och konkreta frågor, där det dock 
finns möjligheter att förändra form och ordningsföljd på frågorna för att följa upp de svar som 
framkommer. För att utvärdera intervjuguiden och frågorna så utfördes den första intervjun 
som en pilotintervju för att kunna utföra eventuella ändringar inför de kommande 
intervjuerna. Efter pilotintervjun reviderades två frågor i intervjuguiden samt att en fråga 
utvecklades till två separata frågor. Av de två frågorna som reviderades togs en bort helt då 
den var ställd på ett invecklat sätt och upplevdes som svår att förstå hur den skulle besvaras. 
Den andra frågan passade bättre som följdfråga och flyttades således från huvudfrågorna. I 
bilaga 3 beskrivs de intervjufrågor som fortsättningsvis ställdes efter pilotintervjun. 
Informationen från pilotintervjun inkluderades dock i studien då de svar som framkom 
matchade studiens syfte. 

Genomförande av intervjuer 
Sju separata intervjuer som var mellan 13 och 24 minuter långa utfördes under januari och 
februari 2016. Intervjuerna utfördes på den aktuella akutkliniken i samband med 
informanternas arbetspass i ett rum som var avskilt och utan störande ljud eller 
störningsmoment. Innan intervjun påbörjades så upprepades information om vad intervjun 
skulle handla om och skriftligt samtycke efterfrågades. Alla intervjuer ljudinspelades för att 
kunna analyseras. Vissa stödnoteringar gjordes men inga längre anteckningar utfördes under 
intervjun utan fokus var att lyssna och guida i samtalet.  

Dataanalys 

Transkribering 
Analysarbetet inleddes med att transkribera de ljudinspelade intervjuerna till text. Att 
transkribera intervjuer är enligt Kvale och Brinkman (2014) inte det samma som att skriva ner 
text utan en tolkande process där flera komponenter måste tas i beaktning för att få god 
reliabilitet och validitet. I denna studie var det författaren till studien som både utförde 
intervjuerna och transkriberade dem. Transkriberingen skedde i de flesta fall samma dag som 
intervjun utförts och intervjuerna skrevs ut ordagrant. Kvale och Brinkman (2014) beskriver 
att den som själv skriver ut sina intervjuer lär sig mycket på vägen, dels om sin intervjuteknik 
och även om textens innehåll så att analysarbetet på så sätt inleds redan under 
transkriberingen av materialet. Efter avslutad transkribering lästes transkriberingen samtidigt 
som ljudinspelningen spelades upp för att kontrollera att inget gått miste när ljudupptagningen 
transformerats till text.  

Innehållsanalys 
Innehållsanalys är en lämplig metod för att analysera data vid omvårdnadsforskning då 
materialet ofta är mångfacetterat (Elo & Kyngäs, 2008). Syftet vid kvalitativ innehållsanalys 
är att organisera, ge struktur och framkalla innebörd från insamlat material (Polit & Beck, 
2012; Sandelowski, 1995). Att analysera kvalitativ data är enligt Polit och Beck (2012) en 
utmaning eftersom textmaterialet ofta är stort och metoderna för analys inte har en exakt 
standard. Enligt Sandelowski (1995) ingår det i kvalitativ innehållsanalys att dela upp 
insamlad data för att sedan analysera och se materialet på ett nytt sätt. I denna studie utgick 
innehållsanalysen från en induktiv ansats, vilket enligt (Elo & Kyngäs, 2008) innebär analys 
av text utan att på förhand ha en mall för analysen. Mening söks i texten utan att ha ett 
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bestämt kodningsschema och med induktiv ansats skapas kategorier utifrån den analyserade 
texten. Enligt Elo och Kyngäs (2008) är induktiv innehållsanalys ett sätt att organisera 
kvalitativ data genom att koda, skapa kategorier och abstrahera materialet. Innehållsanalysen 
har utgått från Elo och Kyngäs (2008) modell med öppen kodning och analysen har utförts 
med avsikt att analysera det manifesta innehållet i intervjuerna.  
 
Inledningsvis färgades texten i de transkriberade intervjuerna i olika färger för att hålla isär 
intervjuerna. Därefter kopierades samtliga transkriberade intervjuer och sammanfogades till 
en enda lång text för att bli en analysenhet. Texten genomlästes flertalet gånger i enlighet med 
Elo och Kyngäs (2008) för att texten skulle kännas bekant och på så sätt kunna arbeta vidare 
med analysen. Vidare lästes texten med studiens syfte i åtanke och färgmarkeringar gjordes 
över alla meningar som relaterade till syfte. Texten lästes igenom ytterligare några gånger för 
att se till att inget missats. Därefter fick samtliga markerade meningar en kod som beskrev det 
markerade styckets innehåll. Nästa steg var att ta alla koder, samla dem i ett eget dokument 
och att sedan sortera dem i olika grupper. Sorteringen handlade om att försöka se hur de olika 
koderna innehållsmässigt hörde ihop och vad som skilde dem åt. Under sorteringen i grupper 
fanns ett ständigt jämförande med texten som helhet och den skapade koden för att säkerställa 
att inget feltolkades. Enligt Elo och Kyngäs (2008) handlar kategoribildning inte bara om att 
gruppera utan om att skapa ökad förståelse för det som studerats och på så sätt bidra med 
kunskap kring ämnet. Grupperna blev således underkategorier som abstraherades vidare och 
inordnades under kategorier. Nedan anges exempel på analysprocessen (tabell 1) och de 
underkategorier och kategorier som framkom under analysen redovisas i tabell 2. 
 

Tabell 1. Exempel på innehållsanalysen 

Intervjucitat Kod Underkategori Kategori 
”…så  även  en  liten  mängd  kan  hjälpa  till  
att lindra även om det är en liten mängd. 
Så det är jätteviktigt att bekräfta, lugna 
någon med ett par alvedon kan funka 
ibland  bara  för  att  de  känner  sig  sedda.” 

Bekräfta 
patienten 

Individen Patientens smärta 

”Och  sen  beror  det  ju  på  vilken  patient  
man har, om det är en gammal tant som är 
jätteskör eller om det är en ung person, 
ehh…  då  vet  man  ju  att  de  tål  lite  mer  och  
sen så har man ju träffat många patienter 
och  lärt  sig  hur  det  funkar…  så eh... ja, 
man  lär  sig  efter  tiden.” 

Erfarenhet ger 
trygghet 

Smärtlindring 
utifrån erfarenhet 

Sjuksköterskans roll 

”Sen  har  vi  ju  inte  alltid  tid  eller  ja  menar  
att det är som det är här och ibland så är 
det väldigt stressigt och visst man ska ju 
alltid ge smärtbedömningen tid å så, 
men…  alltså  det  kan  va  svårt  att  sätta  sig  
in  i  allt,  eh…  som  man  kanske  borde  ge  
tid. Det blir ju liksom mindre tid per 
patient  när  belastningen  är  hög…  och  då  
blir det ju mer svårt att hinna med allt och 
det finns säkert patienter som skulle 
behöva  smärtlindring  som  inte  får  då.” 

Hög belastning 
förhindrar 

smärtlindring 

När vårdmiljön 
begränsar 

Akutmottagningen 
som kontext 
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Tabell 2. Kategorier och underkategorier 

 
Patientens smärta 

Individen 

Delaktighet 

 
 

Sjuksköterskans roll 

Smärtlindring utifrån erfarenhet 

Grundläggande kunskaper 

Strategier för bedömning av smärta 

Känslor kring smärtlindring 

 
Akutmottagningen som kontext 

Förutsättningar för smärtlindring 

När vårdmiljön begränsar 

 

Forskningsetiskt övervägande 

Forskningsetiska överväganden ska alltid utföras oavsett forskningsansats och design. Inom 
intervjuundersökningar bör etiska frågor tas i beaktning hela vägen från tematisering och 
planering, genom intervjuförfarandet och även under utskrifts- och analysfas (Kvale & 
Brinkman, 2014). Även Vetenskapsrådet (2002) påvisar att forskare alltid ska förhålla sig till 
forskningsetiska principer och det grundläggande individskyddskravet när forskningen berör 
människor. De fyra huvudkraven inom de forskningsetiska principerna är informations-, 
samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet.  
 
Informationskravet uppnåddes i denna studie genom att de sjuksköterskor som intervjuades på 
förhand fick information om vad som skulle ske och villkoren för detta. De informerades även 
om frivilligheten i deltagandet och att de när som helst kunde välja att avbryta sitt deltagande. 
Enligt Vetenskapsrådet (2002) är det här även viktigt att informera kring eventuella risker för 
obehagliga moment eller risker för skada. I denna studie fanns inga risker för att 
informanterna skulle ta skada. Överväganden gjordes även kring ämnet, och den eventuella 
risk för att ämnet kunde skapa obehag hos intervjupersonerna bedömdes som liten. 
Samtyckeskravet innebär att deltagare i studier alltid har rätt att själva bestämma kring sin 
medverkan. I den här studien användes ett informerat samtycke (bilaga 2) med skriftlig 
information som sedan signerades av informanten innan intervjun påbörjades. I enlighet med 
Vetenskapsrådet så hade informanterna även vid lämnat samtycke alltid rätt att när som helst 
välja att avbryta intervjun utan att uppge någon anledning eller att det fick några former av 
konsekvenser. Konfidentialitetskravet upprätthölls i denna studie genom att ingen annan än 
författaren till uppsatsen hade kännedom om informanternas identiteter. Allt inspelat och 
skrivet material förvarades otillgängligt för obehöriga och kasserades efter slutförandet av 
studien. Insamlad data och personuppgifter användes, i enlighet med nyttjandekravet, enbart 
för denna studies ändamål. Etiskt godkännande från verksamhetschefen på aktuell akutklinik 
inhämtades innan datainsamlingen påbörjades.  

RESULTAT 

Innehållsanalysen av insamlat material resulterade i tre kategorier med åtta underkategorier. 
Resultatet redovisas här utifrån dessa kategorier och tillhörande underkategorier. För att 
förtydliga resultatet kring sjuksköterskors erfarenheter av att lindra smärta på 
akutmottagningen används citat från de utförda intervjuerna.  
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Patientens smärta 
 
Individen 
Under nästan alla intervjuer nämnde sjuksköterskorna att smärta är en subjektiv och 
individuell upplevelse för patienten. Samtliga berättade att det är en av anledningarna till att 
det är svårt att lindra smärta för att alla patienter är individer och att behovet såväl som 
doseringen av läkemedel måste vara individuellt. Några informanter berättade att de ansåg att 
de ofta hade ansvar för ett för stort antal patienter på akutmottagningen för att ha tid att se 
hela patienten på det sätt som de önskade. Flera sjuksköterskor påpekade att de upplevde att 
patienternas upplevelse av smärta ofta innehöll komponenter av oro och att den oron kunde ha 
flera bakomliggande orsaker, inte alltid oro över den fysiska smärtan i sig. Även behovet av 
att bekräfta individen och ta smärta på allvar belystes av flera informanter. En sjuksköterska 
påtalade att det hon upplevde att smärtlindring gav en bättre effekt om patientens smärta 
bekräftades och patienten känner sig lyssnad på.  

… men jag personligen anser att man måste se patienten utifrån deras individuella 
perspektiv liksom, det är ju deras smärta. Det är enda sättet att göra ett bra jobb 
liksom. Sen hur andra ser på det är svårt att gå in på, men för mig är ju det liksom helt 
avgörande, hur man gör ett bra jobb är ju på det sättet. Men det beror som sagt på vem 
man träffar och säkert på arbetsbelastningen. 
 (Intervju 1) 
 

Delaktighet 
I frågan om det fanns ett personcentrerat fokus på arbetsplatsen så framkom att de flesta av 
informanterna ansåg att det inte var något som lyftes fram på akutmottagningen. Några 
nämnde att de tyckte att personcentrerad vård var ett bra förhållningssätt och en sjuksköterska 
uttryckte att det skulle vara bra om det fanns en sådan inställning mer generellt. Särskilt vid 
hög belastning kunde det bli så att patientens smärtlindring betraktades mest som en 
förutsättning för att arbetsmiljön skulle bli hanterbar och för att patienten skulle orka vänta på 
vidare åtgärder eller bedömningar. Några sjuksköterskor berättade att patienten självklart var 
delaktig i vissa beslut kring smärtlindring så som att välja om de vill ha smärtstillande 
läkemedel eller inte, och sedan kanske välja mellan två alternativ som sjuksköterskan ansåg 
lämpliga. I vårdlag där sjuksköterskan arbetade i team med läkare ansåg några av 
sjuksköterskorna att det var lättare att ha ett personcentrerat förhållningssätt och att en dialog 
kring smärtlindring kunde hållas tillsammans med patienten. Några sjuksköterskor påtalade 
att det på akutmottagningen ofta kunde vara svårt att göra patienten delaktig i beslut eftersom 
många är svårt sjuka eller lider av kognitiv svikt.  

…beror säkert på arbetsbelastning, det är ju väldigt lätt att se patienten mer 
patientcentrerat än personcentrerat när det är väldigt väldigt många... ehh, för då blir 
ju alla patienter sina symtom och sina diagnoser lite grann . Å då sållar man ju väldigt 
hårt, vilka som är i behov av smärtlindring först och främst liksom. 
 (Intervju 4)   

Sjuksköterskans roll 

Smärtlindring utifrån erfarenhet 
Samtliga sjuksköterskor pratade om att erfarenhet spelar en stor roll då det handlar om att ge 
smärtlindring i form av olika läkemedel. De allra flesta upplevde att det som novis 
sjuksköterska var svårt att ta beslut kring vilken typ av smärtlindring som skulle administreras 
och i vilken dos läkemedel skulle ges. Nästan alla informanter uttryckte att erfarenhet gav 
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trygghet i att våga ge smärtlindring. Samtliga sjuksköterskor påpekade att de utgick från sin 
kliniska erfarenhet när de anpassade dosering till patienter, att de lärt sig vilka som tål mer 
och vilka som tål mindre. Alla sjuksköterskor utom en uppgav att de nu gav högre doser av 
exempelvis morfin jämfört med då de var nyanställda eftersom de ansåg att de utifrån egna 
erfarenheter lärt sig vilken dos som ofta ger god effekt. En sjuksköterska avvek från övriga 
och berättade att hon numera gav mindre doser av morfin jämfört med när hon var 
nyexaminerad då hon har varit med om flera situationer då patienter blivit negativt påverkade 
av morfin och att detta påverkat hennes inställning.  

Absolut, nu känner jag mig mer säker med att ge mer morfin och så, jag är inte lika 
rädd för det längre som man va i början när man inte hade koll. 
 (Intervju 2) 
 
Ja alltså jag har ju sett mycket mer och gett mycket smärtlindring och jag har faktiskt 
blivit restriktivare med smärtlindring. Jag har sänkt patienter med morfin å så så jag 
ställer mig inte och sprutar jättemycket morfin tillexempel. 
 (Intervju 1) 
 

Några informanter pratade om att de upplever att sjuksköterskor på akutmottagningen har 
olika inställning till att ge smärtlindring och relaterar detta till att alla har olika erfarenheter 
kring området. De menade att patienterna får olika smärtlindring beroende på vilken 
sjuksköterska de träffar på akutmottagningen. 
 
Grundläggande kunskaper 
Flertalet sjuksköterskor ansåg att grundläggande kunskaper kring smärtstillande läkemedel 
var viktigt för att kunna ta självständiga beslut kring administreringen. Samtliga 
sjuksköterskor pratade om de generella ordinationer för läkemedel som fanns på kliniken. 
Några av informanterna påtalade att det vore bra att få ökade kunskaper kring läkemedel 
generellt för att känna sig tryggare i att använda generella ordinationer. En sjuksköterska 
påpekade att ytterligare utbildning kring olika smärtsamma tillstånd och diagnoser vore 
givande för att lära sig bästa sätt att hantera olika typer av smärta och vilka läkemedel som är 
lämpliga eller vilka som bör undvikas. Ett par av informanterna ansåg att den kunskap kring 
smärtstillande läkemedel de fått på sjuksköterskeutbildningen inte var tillräcklig för att möta 
den verkligheten som finns på akutmottagningen med krav på egna beslut.  

Ja och sen här nu när man har generella ordinationer och så så skulle jag gärna velat 
ha lite mer utbildning specifikt kring smärtlindring så att man kände sig säkrare och 
vågade kanske använda mer. 
 (Intervju 3) 
 

Strategier för bedömning av smärta 
När informanterna talade kring bedömning utav smärta, och när smärtlindring behövde ges, så 
berättade samtliga att de till viss del utgick från de erfarenheter de fått på akutmottagningen. 
De flesta bedömde smärta och vilken typ av smärtlindring som skulle administreras utefter 
kombinationen vad de misstänkte för diagnos, patientens vitalparametrar, beteende, verbala 
uttryck och grad på VAS- eller NRS-skalan. Nästan alla sjuksköterskor påpekade att de visste 
att smärta är en subjektiv upplevelse men ansåg att alla som uppger 10 på NRS-skalan inte har 
lika ont och att de därför gör en kombinerad bedömning för att ta beslut kring vilken typ av 
smärtstillande de vill erbjuda patienten. Några sjuksköterskor berättade att det även fanns 
tillfällen då patienter förminskade sin smärta och att de gjorde bedömningar utifrån erfarenhet 
och kliniska tecken för att identifiera dessa patienter. En sjuksköterska menade också att vissa 
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patientgrupper, främst äldre, ofta tonade ner sitt behov av smärtlindring och att hon ansåg att 
det är viktigt att lyfta fram deras smärta och hitta en bra smärtlindring även om de kan vara 
mindre benägna att be om det. Nästan alla informanter uppgav att den smärtan som var 
enklast att bedöma var den som var uppenbart synlig, exempelvis en felställd handledsfraktur.  

Jo men man får väl se på alla tecken på smärta VAS alltså, eller NRS, är ju inte bara 
det en indikation på hur ont man har, vissa säger ju att dom har VAS 10 men sitter lugnt 
och pratar i mobiltelefon eller med sin kompis då är det ju inte så att jag hämtar 
morfinsprutan direkt och ger då. 
 (Intervju 5) 
 
Sen är det ju vissa, alltså den äldre generationen kan ju sitta med dubbla 
radiusfrakturer och inte säga nåt och så vill dom bara ha en halv alvedon. Dom får jag 
ju uppmärksamma för dom vill  ju  inte  störa  aldrig  besvära…  eller  många  är  så  iallafall. 
(Intervju 6) 
 

Samtliga informanter pratade om bedömningsskalorna VAS eller NRS och att de kunde vara 
ett hjälpmedel för att bedöma smärta. Nästan alla tillade att de ansåg att VAS och NRS var 
bättre som hjälpmedel för att utvärdera smärta före och efter smärtlindring än som 
bedömningsinstrument för att inledningsvis bedöma smärta. Flera sjuksköterskor påpekade att 
det finns obligatoriska rutiner för att efterfråga NRS-värde vid ankomstsamtal. Och även om 
flertalet ansåg att det värdet inte alltid ledde till åtgärder så ansåg några ändå rutinen som 
värdefull eftersom frågan om smärta lyftes fram rutinmässigt.  

Så vi frågar på en skala 0 till 10, hur ont har du. Det är ju egentligen mer nyttigt när 
jag ger smärtlindring för att se var dom tar vägen nånstans. Men det frågar vi ju 
generellt på alla. Sen tror jag att vi använder en mer objektiv bedömning än patientens 
subjektiva upplevelse av sin smärta hos oss. Jag tror att det behövs samtal kring vad vi 
gör med den här informationen vi får av NRS-skalan och varför vi ställer frågan... och 
så. 
 (Intervju 7) 
 

Flera sjuksköterskor ansåg att det oftast var sjuksköterskor som bedömde, och 
uppmärksammade, smärta och behov av smärtlindring för den läkare som patienten träffade 
på akutmottagningen. Informanterna pratade även om att de som sjuksköterskor har ansvar för 
att göra en egen bedömning innan de ger smärtlindring. Exempelvis att inte ge för stor eller 
för liten dos morfin även om det är ordinerat. Sjuksköterskorna påtalade också att det oftast är 
deras ansvar att utvärdera effekten av smärtlindringen som läkare ordinerat. En sjuksköterska 
ansåg att det underlättade om läkaren kunde stämma av effekten med patienten direkt istället 
för att sjuksköterskan skulle bedöma patientens subjektiva smärta. 
 
Känslor kring smärtlindring 
Informanterna berättade att det finns flera personliga emotioner kring smärtlindring på 
akutmottagningen. Några uttryckte att erfarenheten av att kunna ge rätt smärtlindring, snabbt 
och med god effekt kändes tillfredställande eller som en bra känsla. En sjuksköterska 
uttryckte att målet med smärtlindring var att alla skulle känna sig nöjda. Att det fanns mycket 
positivt i att lindra smärta för att det kändes bra, för såväl sjuksköterska som patient, att de 
tillsammans nått en punkt där det kändes bättre. Att kunna lindra smärta upplevdes som en 
viktig del för patienten och gav på så sätt en tillfredställelse tillbaka till sjuksköterskan. Några 
informanter talade även om känslan av en lugnare stämning på arbetsplatsen när patienterna 
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hade fått hjälp att lindra sin smärta. Det skapade en bättre situation för patienten såväl som för 
medpatienter och personal.  

…att båda parter är nöjda man känner att man kan ge en dos som den andra, alltså 
patienten, svarar bra på då är båda nöjda liksom. Det är det som är målet det man vill 
uppnå. 
 (Intervju 2) 
 

I intervjuerna uppkom även känslor kring oro och osäkerhet i situationer som gällde 
smärtlindring. Känsla av osäkerhet kring smärtlindring beskrev nästan samtliga informanter. 
Osäkerhet kunde uppstå i situationer då sjuksköterskan var ny på arbetsplatsen eller i yrket, 
eller kände sig osäker i sin bedömning. De flesta beskrev att de brukade hantera sin osäkerhet 
genom att konsultera en kollega, ibland en annan sjuksköterska och ibland en läkare. Enstaka 
informanter uttryckte oro och osäkerhet kring vad som gällde för att lindra smärta hos 
patienter med buksmärta. Det beskrevs att vissa läkare inte ville att dessa patienter skulle få 
smärtlindring innan de fått en läkarbedömning och att det gav en känsla av frustration och 
osäkerhet. Informanterna gav även uttryck för att det riskerade att skapa dålig stämning i 
arbetsgruppen om smärtstillande gavs enligt generell ordination när läkare som arbetade den 
dagen uttryckt att de inte ville att patienter med buksmärta skulle ges smärtlindring. Det 
framkom även att andra läkare ansåg att de generella ordinationerna skulle användas generöst 
även för patienter med buksmärta och att det hela skapade en otydlig bild kring hur de 
generella ordinationerna ska användas.  

Det beror så mycket på vilken läkare man jobbar med. Det är jättesvårt så jag brukar 
fråga innan om jag får ge å vissa är ju jättehårda om det gäller buksmärta, nej, typ 
kanske två alvedon men annars vänta. Och för en del andra får man ju spruta typ hur 
mycket morfin som helst, men jag brukar alltid fråga...  
 (Intervju 4) 

Ett par sjuksköterskor tog upp situationer kring smärtlindring hos patienter med 
missbruksproblematik och uttryckte att de känt sig lurade av dessa patienter och att detta 
påverkar hur de arbetar med smärtlindring på akutmottagningen. Flera sjuksköterskor 
uttryckte att det var viktigt att känna trygghet och att de vågade lita sig själva och sina 
kunskaper kring att ge smärtlindring enligt egen bedömning.  

Akutmottagningen som kontext 
 
Förutsättningar för smärtlindring 
Det framkom i samtliga intervjuer att sjuksköterskorna tyckte att det i grunden fanns bra 
förutsättningar för att lindra patienters smärta på akutmottagningen. De flesta talade om de 
generella ordinationerna för smärtstillande läkemedel som en förutsättning. Flera av 
informanterna beskrev de generella direktiven som generösa och användbara. En 
sjuksköterska berättade att hon upplevde att patienterna fick snabbare smärtlindring när de 
mötte en sjuksköterska som gav smärtlindring utifrån generell ordination jämfört med att 
vänta på läkarbedömningen, dennes ordination och administreringen av läkemedel från 
sjuksköterskan. Flera sjuksköterskor lyfte att det var positivt att det på akutmottagningen 
alltid finns kollegor att diskutera kring smärtlindring med och framhöll det som en fördel och 
en bra förutsättning. Det framkom att de antingen frågade en annan sjuksköterska för att söka 
bekräftelse eller råd, eller en läkare för att stämma av om de tyckte att tankesättet var korrekt. 
Flera sjuksköterskor berättade också att de kände att de kunde gå till en läkare och diskutera 
situationer då de ansåg att de behövde ge annan form eller sort av smärtstillande än de 
generella ordinationer som fanns.  
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Alltså vi har jag tycker ju att vi har bra förutsättningar här. Det är ju så att vi har 
generella och sen kan vi ju bolla med läkare eftersom det alltid är någon här. 
(Intervju 4) 
 
Jo men det fungerar ju bättre nu för tiden... ja men att de inte ska behöva vänta på en 
doktor för att få smärtlindring, då får dom snabbare hjälp dom behöver inte ha ont lika 
länge…  eftersom vi kan ge snabbare smärtlindring. 
 (Intervju 6) 
 

Att förutsättningarna för att lindra smärta var olika beroende på vilken arbetsuppgift 
sjuksköterskan hade framkom i intervjuerna. Sjuksköterskorna upplevde att det fanns bättre 
förutsättningar för att lindra smärta när de arbetade i vårdlag tillsammans med en läkare 
jämfört med när de arbetade med att triagera patienter. De beskrev att det i vårdlagen var ett 
teamarbete som underlättade eftersom de fick ordinationer från den läkare som träffat 
patienten och gjort en hel bedömning innan de ordinerade lämplig smärtlindring. I vårdlagen 
hade sjuksköterskorna även ansvar för färre antal patienter och därmed enklare att hinna med 
att utvärdera smärtlindringen och ge patienten mer tid att berätta. Flera sjuksköterskor 
skildrade att de som triage-sjuksköterskor upplevde sämre förutsättningar för att kunna ge 
smärtlindring eftersom bedömningarna ofta behövdes hållas korta och snabba. En faktor som 
också påverkade negativt var att triage-sjuksköterskan hade ansvar för fler patienter, ofta ett 
stort antal, som väntade på att träffa läkare.  

…jag tror att det är mest flödessköterskan som blir utsatt för det här, alltså att alla 
opåtittade, att bedöma dem och fundera på om man ska ge morfin eller så och om man 
ska sätta nål. Då tror jag det är enklare för mig som jobbar i vårdlag för jag 
tillsammans med doktorn lägger upp en plan å så kring vad patienten ska få för 
smärtstillande å så…  alltså  vi  kan samarbeta då... det kan va enklare. 
 (Intervju 3) 
 

Ett par av informanterna talade om att det på akutmottagningen knappt finns några 
förutsättningar för att lindra smärta på andra sätt än med läkemedel. De belyste att det fanns 
vissa ickemedicinska åtgärder som användes, så som högläge av den kroppsdel som gör ont 
eller att linda exempelvis en fotled under väntetiden. Båda nämnde att de på andra 
arbetsplatser haft bättre möjligheter för att jobba mer med exempelvis värme och kyla för att 
lindra smärta.  
 
När vårdmiljön begränsar 
Samtliga informanter lyfte tydligt fram i intervjuerna att de grundläggande goda 
förutsättningar som fanns för att lindra smärta på akutmottagningen gick förlorade när 
arbetsbelastningen blev för hög. De berättade att det ofta är ett högt inflöde av patienter på 
akutmottagningen. När patienterna kom många samtidigt var det svårt att hinna med 
smärtlindring till alla eftersom det tar tid att göra en smärtbedömning, bestämma vilken 
smärtlindring som ska administreras, att det inte finns några kontraindikationer och att 
konkret hämta och eventuellt bereda läkemedlet. Sjuksköterskorna berättade att när de hade 
ansvar för fler patienter än vad de ansåg lämpligt så fick de prioritera till vilken patient de 
skulle ge smärtstillande först och att det kunde vara så att någon fick vara utan trots att de 
upplevde smärta. En sjuksköterska uttryckte att det ofta är fler än de som faktiskt får 
smärtlindring som skulle behöva det på akutmottagningen. De flesta berättade om att det vid 
hög belastning var svårt att övervaka patienter som de skulle vilja göra om de gav tyngre 
smärtlindring, så som morfin, och att de därför undvek detta eller valde att ge mindre starka 
läkemedel. Även bristen på möjlighet att utvärdera effekt på given smärtlindring upplevde de 



                      BILAGA I 

17 
 

flesta som en brist vid hög arbetsbelastning. Nästan samtliga sjuksköterskor pratade någon 
gång under intervjun om att det var viktigt med smärtlindring på akutmottagningen för att 
patienterna skulle orka vänta när väntetiderna var långa.  

Vi har ju förutsättningar för att ge mer men vi har dålig övervakning av patienterna, det 
är väl det det handlar om. Ja menar om jag bara hade haft fem sex patienter som jag 
skulle ha koll på då skulle ju också jag kunna ge generöst med smärtlindring men som 
det är idag så har ju vi uppåt 25-30 patienter och då är det svårt att hålla koll på dom 
om man ger 10 morfin typ. 
 (Intervju 5) 
 
Jag  tror  folk  inte  blir  smärtlindrade  som  så  mycket  som  de  borde  bli  faktiskt…  för  att  
man inte har tid! Man hinner inte se varje patients behov. 
 (Intervju 2) 
 

Att arbetet med smärtlindring på akutmottagningen skiljer sig från vårdavdelning påpekades 
av flera informanter. De påpekade att det på akutmottagningen sker snabba möten där de 
känner till ganska lite om patienten till skillnad mot om de är inneliggande på sjukhuset. 
Sjuksköterskorna uppgav att de snabba mötena och snabba besluten är en av anledningarna till 
varför det är svårt med smärtlindring på akutmottagningen. Det framkom att flertalet även 
tyckte att det var svårt när patienter med kroniska smärtor eller beroendeproblematik sökte 
akutmottagningen för smärtlindring. Sjuksköterskorna betonade att även dessa patientgrupper 
kan få en förvärrad akut smärta eller försämras i sin kroniska smärta men att det upplevdes 
som svårt att hitta ett sätt att lindra patientens smärta på ett tillfredsställande sätt på 
akutmottagningen. Några sjuksköterskor berättade även om patientgruppen med psykisk 
smärta som sökte akutmottagningen och att dessa patienter är svåra att bedöma och hantera 
vid de korta, snabba möten som sker. 
 
Några av informanterna ansåg att smärtlindring var något som inte alltid hade samma 
prioriteringsordning hos sjuksköterskorna på akutmottagningen som hos patienterna. De 
beskrev att smärtlindring ofta kommer högt upp på prioriteringslistan för patienterna men att 
de som sjuksköterskor som träffar mycket allvarligt sjuka patienter kan tycka att det viktigaste 
är att vitalparametrarna är bra och att patientens smärta inte är ett tecken på något livshotande 
tillstånd.  

Sen tror jag fortfarande att det ligger lite...  ehh… alltså längre ner i prioriteringen hos 
oss. Tyvärr. Men det beror nog på att många av oss... ena dan står du på hjärtstopp och 
strokear, kanske medvetslösa patienter där smärta inte är första prio utan första prio är 
att rädda liv. 
 (Intervju 7) 
 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Ansats och design 
Som metod för denna studie valdes en kvalitativ ansats. Semistrukturerade intervjuer utfördes 
med avsikt att få svar på syftet att få veta mer om sjuksköterskors erfarenheter av att lindra 
patienters smärta på akutmottagningen. Metoden anses lämplig då kvalitativa intervjuer är en 
av de vanligaste metoderna för att belysa just upplevelser och erfarenheter (Doody & Noonan, 
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2013; Kvale & Brinkman, 2014). Även Polit och Beck (2012) skriver att intervjuer är den 
primära metoden för insamling av kvalitativa data. Semistrukturerade intervjufrågor har 
upplevts som ett bra tillvägagångssätt för att få med svar inom ramen för studiens syfte. Polit 
och Beck (2012) beskriver att semistrukturerade intervjuer bör användas då den som 
intervjuar vet vilket, eller vilka, ämnen som ska beröras men inte kan förutse svaren på 
frågorna. Det är då lämpligt att ställa öppna frågor och att uppmuntra informanten att fritt 
berätta med egna ord genom att ställa följdfrågor som öppnar upp för att berätta vidare eller 
förklara närmre. Inför denna studie övervägdes inledningsvis att utföra intervjuer i 
fokusgrupper istället för individuella intervjuer. Intervjuer i fokusgrupper beskrivs i Polit och 
Beck (2012) som en lämplig metod i en grupp som har liknande erfarenheter kring ämnet i 
fokus. Intervjuer i fokusgrupper kan ge ett rikt material eftersom deltagarna reagerar på 
varandras svar och därmed utvecklar djupet i sina egna reflektioner och åsikter. Beslutet att 
utföra individuella intervjuer i denna studie tillkom efter reflektion över tidsåtgången för 
fokusgrupper. Då krävs en längre session för att alla ska hinna komma till tals och detta kunde 
göra det svårare att samla in frivilliga informanter. Individuella intervjuer minskar även risken 
för att insamlad data inte blir neutral. Polit och Beck (2012) belyser att det finns risk för att en 
grupp kan påverka varandras åsikter.  

Urval  
McConnell-Henry, James, Chapman och Francis (2010) menar att tillvägagångssättet för hur 
urval görs noggrant ska övervägas när intervjuer utförs inom egen yrkesgrupp. Med anledning 
av detta uteslöts att söka studiedeltagare på det egna sjukhuset då det hade resulterat i att 
intervjua kollegor. Detta hade krävt en ännu större reflektion kring förförståelsen, och risk 
föreligger för att individer känner sig skyldiga att ställa upp. Således utfördes ett 
bekvämlighetsurval där frivilliga sjuksköterskor från de utvalda sjukhusen fick framträda för 
att delta i studien. Bekvämlighetsurval är enligt Polit och Beck (2012) ett enkelt och effektivt 
sätt att inkludera deltagare från en specifik kontext eller organisation. Dock påpekar 
författarna att det är viktigt att reflektera över vilka deltagare som framkommer och kring 
huruvida deras intresse ligger i att berätta fritt om egna upplevelser eller om de färgas i sina 
åsikter utifrån sin roll som anställda. Under studiens gång har författaren till uppsatsen 
upplevt att de informanter som valt att delta inte haft någon dold agenda eller försökt försköna 
eller förvränga sina upplevelser kring ämnet. Det kan dock aldrig helt säkerställas.  
 
Urvalet hade en god spridning med avseende till varierande erfarenhet hos sjuksköterskorna 
som intervjuades sett till antal arbetade år på akutmottagningen. Avseende kön fanns ingen 
variation och åldervariationen har ej noterats då det av studiens författare upplevts som 
irrelevant i sammanhanget. Malterud (2014) påpekar att det inte alltid är så att kön och ålder 
har betydelse och att det är upp till studiens utförare att bedöma om bristen på variationsbredd 
kan ha påverkat resultatet. Författaren till denna studie anser att det upplevdes som mer 
relevant att få spridning i informanternas arbetslivserfarenhet än något annat. 

Datainsamling 
Intervjuerna utfördes på en plats utan avbrott och störningar och på en plats där informanterna 
kände sig bekväma. Alla intervjuer utfördes i lokaler som låg i närhet till akutmottagningen. 
Enligt Doody och Noonan (2013) är det viktigt, särskilt för novisa intervjuare, att platsen för 
intervjuer är noggrant utsedd och att eventuell utrustning provats på förhand. Samtliga 
intervjuer ljudinspelades, efter deltagarens godkännande, med hjälp av utrustning som var 
diskret och pålitlig. Doody och Noonan (2013) rekommenderar ljudinspelning framför 
anteckningar, särskilt för den som inte är en van vid att intervjua då anteckningar kan göra att 
fokus från att lyssna försvinner. Under intervjuerna till denna studie skrevs enbart vissa 
stödord ner för att kunna guida informanten vidare i samtalet och styra det utefter syftet. Det 
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fungerade väl med ljudinspelningen och att skriva ner stödord var en stor hjälp för att kunna 
ställa rätt följdfrågor.  
 
Författaren till denna uppsats hade på förhand inte någon längre erfarenhet av att utföra 
forskningsintervjuer och det har varit tydligt att tekniken har förbättrats under studiens gång. 
Doody och Noonan (2013) beskriver att novisa intervjuare behöver vara kritiska mot sin 
intervjuteknik och lyssna på sina egna intervjuer för att bli medveten om den. Inledningsvis i 
denna studie utfördes en pilotintervju där intervjuguiden testades och där även 
intervjutekniken kunde analyseras då intervjun transkriberades kort efter att den utfördes. 
Detta upplevdes som positivt, att lyssna på hur frågorna ställdes gav en bra möjlighet att 
reflektera över intervjutekniken. Intervjuer är koncentrationskrävande och i enlighet med Polit 
och Beck (2012) så utfördes inledningsvis bara en intervju om dagen. Detta var även positivt 
för att det då gavs möjlighet att reflektera över intervjutekniken mellan intervjuerna då de 
genomlyssnades och transkriberades. Att utföra intervjuer har upplevts som utmanande, mest 
komplicerat har varit att få fram djupa svar där informanterna berättar och utvecklar vidare 
sina resonemang och åsikter. Det har blivit uppenbart för uppsatsens författare att 
intervjuteknik är ett hantverk som tar tid att lära sig.  
 
Innan datainsamlingen påbörjades utfördes en reflektion över den förförståelse som 
uppsatsens författare hade med sig in i studien. I enlighet med Malteruds (2014) 
rekommendationer inför en kvalitativ studie så skrevs förväntade svar och resultat ner som 
personliga anteckningar innan studiens empiriska insamling påbörjades. Detta har varit ett 
positivt verktyg att ha som grund genom studiens utförande och analysarbete då förförståelsen 
har varit ett hjälpmedel för att hitta det verkliga resultatet. Malterud (2014) menar att den 
inledande kunskapen, förförståelsen inför en studie, är en utgångspunkt som måste utmanas, 
kompletteras och konfronteras för att se till att resultatet från den studerade empirin tas med. 
Risk finns annars för att studien bara kommer att innehålla belägg för det redan förväntade 
resultatet. Malterud (2014) påpekar att således kan förståelse inför sin egen förkunskap och 
förväntningar vara till hjälp för att utföra en studie på ett systematiskt och öppet 
tillvägagångssätt. I denna studie har det funnits en relativt stor förförståelsen kring ämnet då 
studien utförts i liknande kontext som uppsatsförfattarens egen arbetsmiljö. Därmed har det 
upplevts som viktigt att ständigt reflektera över det som framkommit under intervjuer så att 
det inte sker tolkningar färgade av egna erfarenheter. I denna studie har förförståelsen 
upplevts som en fördel då det underlättat att plocka upp information under intervjuerna som 
informanterna fått utveckla istället för att det missats om den som intervjuat inte haft samma 
förförståelse. Förförståelsen har samtidigt varit en nackdel då det stundtals märkts i 
intervjuerna att den som intervjuat har förstått vad informanten menat utan att de faktiskt har 
uttryckt sig ordagrant kring det, innebörden har bara kunnat tolkas mellan raderna. 
McConnell-Henry et al. (2010) skriver att när det kommer till att intervjua inom sin egen 
yrkeskår så är det extra viktigt att göra ett grundligt förarbete inför intervjuerna. Det är enligt 
författarna en stor fördel att tänka igenom sin förförståelse, och även sina filosofiska 
övertygelser och om dessa kan komma att påverka resultatet. 

Dataanalys 
Sandelowski (1995) beskriver att det finns flera olika metoder och tekniker för att genomföra 
innehållsanalys. Författaren menar att innehållsanalys är en metod där data tolkas utifrån ett 
subjektivt perspektiv. Enligt Sandelowski är det svåraste steget i innehållsanalys att börja. 
Detta upplevdes i arbetet kring denna studie som mycket sant. Sandelowski (1995) 
rekommenderar att läsa hela intervjuerna var för sig utan att känna press att komma vidare i 
analysfasen. Det var till stor hjälp i analysarbetet att upprepade gånger läsa den transkriberade 
texten från samtliga intervjuer, till sist blev innehållet tydligare. Arbetet med analysen 



                      BILAGA I 

20 
 

fortskred sedan lättare och meningar markerades med hjälp av att hela tiden ha fokus på 
studiens syfte. Precis som Elo och Kyngäs (2008) beskriver har det framkommit intressant 
information i intervjuerna som inte svarar till syftet och det har varit en utmaning att bara 
plocka fram de meningar som varit relevanta för studiens syfte. Elo och Kyngäs (2008) 
påpekar vikten av att kunna återgå till hela analysenheten för att kontrollera att det verkligen 
är relevanta meningar som plockats fram och att inget lämnats. Under analysfasen skedde en 
ständig kontroll av de koder som framkommit mot den hela analysenheten. Även under 
arbetet med att sortera i underkategorier och slutligen kategorier granskades innehållet 
flertalet gånger för att säkerställa att det inte förvrängts under analysen. Elo och Kyngäs 
(2008) beskriver att det är viktigt att hitta balans i analysarbetet, en risk är att tolka in för 
mycket i resultatet och därmed inte få en korrekt innehållsanalys.  

Trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet 
Tillförlitligheten inom kvalitativ forskning kan enligt Graneheim och Lundman (2004) 
analyseras utifrån begreppen trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet. Författarna diskuterar 
hur trovärdighet inom kvalitativa studier uppnås och menar att den gynnas av ett varierat 
urval, så som olika kön, åldrar och perspektiv. Det kan ge en rikare bild av det fenomen som 
studeras. Urvalet i denna studie hade som tidigare nämnts ingen spridning mellan könen och 
åldersskillnaden har utelämnats till förmån för att istället redovisa arbetade år inom yrket. Det 
hade det varit önskvärt att ha informanter med olika könstillhörighet men det är svårt att 
diskutera huruvida resultatet påverkats av detta. Vidare beskriver Graneheim och Lundman 
(2004) att trovärdigheten i en studie också påverkas av valet av datainsamlingsmetod och 
mängden data som samlas in. Mängden data som behövs varierar utifrån hur komplext 
fenomenet som studeras är. I denna studie ingick sju intervjuer i datainsamlingen och antalet 
anses som tillräckligt då författaren under de sista intervjuerna upplevde att ingen ny 
övergripande information som berörde syftet framkom. Dock framkom ständigt nya nyanser 
av information och författaren till den här studien har svårt att avgöra om total mättnad 
uppnåtts. Kvale och Brinkman (2014) påpekar att ett större antal intervjuer inte alltid ger 
bättre resultat, det är inte kvantitet som skapar fylligare innehåll inom kvalitativ forskning, 
utan viktigare kan vara att tid istället kan läggas på en grundlig analys för att nå ett djupare 
resultat.  
 
Ett sätt att öka trovärdigheten är att redovisa citat för att läsaren av resultatet ska ha möjlighet 
att förstå ur vilken typ av data kategorin skapats Trovärdighet för studiers resultat handlar 
också om hur väl kategorier eller teman täcker in alla delar av resultatet, relevant data får inte 
ha exkluderats och irrelevant data får inte inkluderas i resultatet (Graneheim & Lundman, 
2004). Citat infogades i den här uppsatsen för att påvisa hur dataanalysen gått till och för att 
förtydliga resultatet. Ett annat sätt att öka trovärdigheten är att diskutera sina resultat med 
medförfattare, experter eller studiedeltagarna. Graneheim och Lundman (2004) påpekar att 
det då inte handlar om att se att texten har tolkats exakt likadant, vilket kan vara svårt då det 
kanske inte alltid finns en sanning och verkligheten är subjektiv. Författarna menar att det 
snarare är en metod för att konfirmera sättet data har sorterats och kategoriserats på. Den här 
uppsatsen har bara en författare så det har saknats en medförfattare att diskutera resultatet 
med vilket ibland upplevts som negativt. Resultatet har säkert påverkats av att inte kunna 
diskuteras med någon som varit med under hela processen, olika åsikter och synvinklar hade 
troligtvis delvis gett en annan tolkning av resultatet. Analysprocessen har istället diskuterats 
med handledare och studiekollegor för att få in åsikter och tankar utifrån. Detta har upplevts 
som positivt då det stundtals har varit svårt att komma ur vissa tankebanor, en återkoppling 
från annat håll har underlättat för att kunna lyfta blicken och tänka om då det behövts.  
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En studies pålitlighet har med den insamlade informationens stabilitet över tid att göra 
(Graneheim & Lundman, 2004). Information som framkommit under denna studie kommer 
inte att vara konstant då det har varit erfarenheter som undersökts och detta är något som 
ständigt förändras. Således skulle resultatet inte bli exakt det samma även om samma 
tillvägagångssätt skulle upprepas i en ny studie. Graden av överförbarheten av denna studie är 
svår att bedöma. På ett sätt har urvalet varit begränsat, med hänsyn till hur många 
sjuksköterskor som arbetar på akutmottagningar har bara en mycken liten del fått komma till 
tals. Å andra sidan så upplevdes det under intervjuerna som att flera erfarenheter och åsikter 
delades av flera studiedeltagare. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är överförbarhet 
något som snarare bedöms av läsaren av uppsatsen än författaren. Viktigt är då att kontexten, 
urvalet av deltagare, insamlingsmetoder och analysfasen noggrant redovisats för att 
bedömningen kring överförbarhet lättare ska kunna avgöras.  

Etiskt övervägande 
Genom hela arbetet med denna uppsats har etiska överväganden hafts i åtanke. Enligt Doody 
och Noonan (2013) är det viktigt att i alla studier belysa etiska aspekter och reflektera kring 
ämnet och eventuellt känsliga punkter. I denna studie begrundades på förhand ämnet och det 
upplevdes inte som stötande eller känsligt av studiens författare eller dess handledare. Under 
studiens gång har ingen studiedeltagare reagerat eller uttryckligen känt sig negativt påverkad 
av att tala kring ämnet. Vetenskapsrådets (2002) etiska riktlinjer varit en röd tråd genom 
uppsatsarbetet med tydlig fokus på individskyddskravet om att ingen får komma till fysisk 
eller psykisk skada, eller känna sig kränkt eller förödmjukad. Författaren till uppsatsen har 
även vid flertalet tillfällen påpekat frivilligheten i deltagandet för studiedeltagarna och att de 
inte kan komma att identifieras i den slutgiltiga uppsatsen. På så sätt har förhoppningsvis 
sanningsenliga svar framkommit utan att studiedeltagarna på något sätt kan uppleva att det 
påverkar deras yrkesprofession även om de talar om erfarenheter från sin arbetsplats. Etiska 
överväganden har även gjorts kring analysen av insamlad data, inget har förvrängts eller 
förändrats och redovisningen av materialet har skett sanningsenligt. Inspelade ljudfiler e-
postades direkt efter utförd intervju till uppsatsförfattarens personliga konto och raderades 
därefter från den mobila enheten där ljudinspelningen skett. Detta för att minska risken att 
materialet skulle kunna komma på villovägar och nå obehöriga.  

Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen kommer att utgå från de tre kategorier som framkom i resultatet. 

Patientens smärta 
Under intervjuerna framkom att sjuksköterskorna visste att patienternas smärta är en subjektiv 
upplevelse som är individuell och inte kan jämföras mellan individer. De berättade om att de 
möter många individer på akutmottagningen och att de upplevde att patienter reagerar på och 
uttrycker smärta på många olika sätt. Samtidigt uttryckte flera sjuksköterskor en brist i att de 
inte alltid hann med att lyssna mer på patienterna, att det på akutmottagningen kunde vara 
svårt att se hela patienten och deras situation. Det framkom också att det kunde försvåra 
smärtbedömningen när sjuksköterskan inte visste så mycket om patienten då 
smärtupplevelsen är komplex och består av flera olika komponenter. En studie av Muntlin et 
al. (2006) relaterar till detta och påvisade att patienterna på akutmottagningen skattar vården 
som sämre när de upplevde att sjuksköterskorna inte visade intresse för deras livssituation och 
individuella behov. Studien av Muntlin visar också, precis som i likhet med en senare studie 
(Todd et al., 2007), att patienter ofta upplever smärtlindringen på akutmottagningen som 
bristande. Vidare belyser studien av Muntlin et al. (2006) att flera områden av vårdkvalité 
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relaterar till sjuksköterskornas omvårdnad och det är intressant att sjuksköterskorna i 
intervjuerna för denna studie uttrycker att de ofta har för lite tid till att se patientens hela 
situation. Om detta är ett förbättringsområde för akutsjukvården som patienter uttrycker 
behov av så bör sjuksköterskor ta sig tid, och det är således viktigt att verksamheten tillåter att 
det tar tid, med smärtlindring såväl som övrig omvårdnad och samtal.  
 
Patienters oro var något som lyftes under flertalet intervjuer. Sjuksköterskorna upplevde att 
oro på flera sätt påverkade såväl patientens smärta som behandlingen med smärtlindring. Det 
uppfattades som att oro ökade smärtupplevelsen hos patienten och att det var viktigt att ta i 
beaktning och försöka ta reda på vad som var bakomliggande faktorer. Om det var oro för 
smärtan i sig, eller något annat som också påverkade. En studie av Byrne och Heyman (1997) 
påvisar att patienter på akutmottagningen upplever oro av flera olika orsaker och att smärta 
bara är en av dessa. Författarna påtalar att det är viktigt att sjuksköterskor ser patienterna på 
ett holistiskt sätt, inte bara noterar deras fysiska besvär utan även deras känslotillstånd och 
sociala omständigheter. En svensk studie visar att information och kommunikation mellan 
sjuksköterskor och patienter på akutmottagningen dämpar oro hos patienterna (Ekwall, 2013). 
I den aktuella intervjustudien berättade sjuksköterskorna att det var viktigt att bekräfta 
patientens oro och smärta. Att få patienten att känna sig sedd och betrodd var komponenter 
som sjuksköterskorna beskrev som väsentliga för att underlätta smärtlindringen. Detta går i 
enlighet med tidigare forskning som påvisat att patienter som på akutmottagningen känner sig 
sedda, bekräftade och delaktiga upplever en bättre smärtlindring (Muntlin et al., 2011). 
Muntlin et al. (2006) föreslår att vården bör bli mer personcentrerad och evidensbaserad för 
att öka patientnöjdheten och vårdkvalitén. I en intervju framkom att sjuksköterskan ansåg att 
hon med åren blivit bättre på att smärtlindra för att det blivit lättare att vara lugn, inge 
förtroende, visa empati och bekräfta patienten. Yrkeserfarenheter hade bidragit till trygghet 
och sjuksköterskan ansåg att det var lättare att få ner patientens smärta när smärtlindring gavs 
tillsammans med ett närvarande bemötande. Mot den bakgrunden kan det vara intressant att 
vidare lyfta frågan kring bemötande på akutmottagningen för att uppmärksamma att det är en 
faktor som påverkar såväl smärta som ångest och oro. 
 
Såväl svenska som utländska studier belyser vikten av att ha ett personcentrerat 
förhållningssätt för att göra patienterna mer delaktiga i sin vård (Bertakis & Azari, 2011; Eldh 
et al., 2008). Som tidigare nämnts så hade sjuksköterskorna i den här studien ibland svårt att 
hinna se patienten ur ett helhetsperspektiv och relaterade det till tidsbristen som ofta råder på 
akutmottagningen. När intervjufrågor kring patienternas delaktighet kring smärtlindring på 
akutmottagningen togs upp ansåg de flesta sjuksköterskorna att delaktigheten ofta var 
bristfällig men att den ökade när patienterna mötte en sjuksköterska och läkare i ett vårdlag. 
Vidare kan det då vara intressant att fundera kring hur detta påverkar patienterna i väntan 
mellan triagering och att bli bedömd av en läkare i ett vårdlag. Ekwalls studie från 2013 visar 
att sjuksköterskor sällan kommunicerar med patienten kring deras triage-bedömning och på så 
sätt inte heller bjuder in patienten att vara delaktig eller införstådd med vad de kommer att 
vänta på. Ofta blir det en längre stunds väntan utan information som skapar oro och otålighet. 
I enlighet med vad som framkommit i denna intervjustudie finns det fortfarande mycket att 
förändra för att vården på akutmottagningen ska bli mer personcentrerad. Faktorer som 
begränsade delaktighet som framkom under intervjuerna var exempelvis brist på tid, 
sjuksköterskorna ansåg att de inte hann med att informera och uppmärksamma patienter på 
det sätt de önskade när väntetiderna var långa. Begränsningarna bestod även av att behöva 
fokusera på det akuta besväret och prioritera den delen istället för att kunna se hela patientens 
livssituation, samt att många av patienterna på akutmottagningen är äldre och ofta har en del 
kognitiva besvär eller att patienterna av andra anledningar inte kan medverka. 
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Sjuksköterskorna beskrev även hur vissa patienter gärna ville vara delaktiga kring 
smärtlindring och att andra tyckte att sjuksköterskan vet bäst. De som ville vara delaktiga 
kring beslut var ofta patienterna med kroniska smärttillstånd som kände till mycket om sin 
smärta och smärtlindring. Således är det viktigt för sjuksköterskor att ta beslut kring 
delaktighet baserat på individuella behov hos patienterna. Det finns även tidigare forskning 
(Florin, Ehrenberg & Ehnfors, 2008) på att alla patienter inte vill vara delaktiga i alla beslut. 
Men det är självfallet viktigt att alltid lyfta frågan. 

Sjuksköterskans roll  
I resultatet från denna studie framkommer det att sjuksköterskorna gjorde bedömningar av 
patientens smärta med hjälp av objektiva metoder så som att bedöma beteende, 
vitalparametrar och vilken diagnos de misstänkte gav smärta tillsammans med patientens 
verbala beskrivning. Trots att sjuksköterskorna visste att de bör göra en bedömning av 
patientens subjektiva smärtupplevelse med hjälp av evidensbaserade mätinstrument så som 
VAS och NRS så ansåg de att skalorna kunde vara missvisande om de inte kombinerades med 
objektiv bedömning. Det framkom att bedömningar med NRS utfördes som obligatorisk rutin 
men att sjuksköterskorna inte alltid la någon större vikt vid det. Denna verklighet går i linje 
med tidigare forskning som visar att sjuksköterskor på akutmottagningar oftare gör en 
objektiv bedömning av smärta än att enbart lita på patientens beskrivna upplevelse (Bergman, 
2012). Det som då kan vara ett problem är att flertalet studier tyder på att sjuksköterskor oftast 
undervärderar patienters smärtupplevelse när de gör objektiva bedömningar (Moceri & 
Drevdahl, 2014; Muntlin et al., 2015; Puntillo et al.,  2003;;  Ucuzal  &  Doğan,  2015).  I  studien  
av Muntlin et al. (2015) konstateras att sjuksköterskans bedömning av smärta är betydelsefull 
och spelar en stor roll för patientens smärtlindring på akutmottagningen oavsett om de själva 
initierar smärtlindring eller påtalar det för behandlande läkare. I kombination kan detta vara 
en orsak till att många patienter upplever en bristfällig smärtlindring när denna studie, i likhet 
med andra, visar att sjuksköterskor oftast gör objektiva bedömningar som för det mesta 
undervärderar smärta och som vidare är väsentlig för patientens vidare smärtlindring. 
 
Sjuksköterskors kunskaper kring morfinpreparat har i flertalet tidigare studier visats sig vara 
bristfälliga och morfin undviks ibland av sjuksköterskor (Guéant et al., 2011; Moceri & 
Drevdahl, 2014; Muntlin et al., 2011; Tanabe & Buschmann, 2000). Denna intervjustudie 
relaterar till föregående studier då det framkommit i intervjuerna att sjuksköterskorna hade 
stor respekt för opioider som morfin och använde läkemedlet enbart då patienten bedömdes ha 
svår smärta. En sjuksköterska undvek helst att ta egna beslut kring morfin då det hänt att 
patienter påverkats negativt. Moceri och Drevdahl (2014) belyser att respekt för 
morfinpreparat är vanlig hos sjuksköterskor på akutmottagningen oavsett utbildningsnivå eller 
hur många års erfarenhet sjuksköterskan har. Det verkar som att detta kan vara en indikation 
på att sjuksköterskor som arbetar på akutmottagningen behöver specifik och riktad utbildning 
för att bättre förstå morfinpreparatens för- och nackdelar. Även nyare forskning visar att 
sjuksköterskor saknar kunskap kring opioider och att det är en begränsning som gör att 
generella ordinationer inte används i den utsträckning som det finns möjlighet till (Pretorius et 
al., 2015) En studie av Muntlin et al. (2011) visade att sjuksköterskor gav morfin till ett större 
antal patienter, och därmed minskade väntetider och smärtnivåer, då de fick utbildning kring 
smärtbedömning och tillgång till tydliga riktlinjer för när och hur generella ordinationer för 
intravenöst morfin skulle användas. Ett resultat från studien var också att efter studiens avslut 
så återgick smärtlindringen till de nivåer som innan interventionen. Därmed kan det vara 
relevant att diskutera hur vi arbetar med smärtlindring på akutmottagningen, om vi arbetar 
utefter evidens eller bara efter vanor och erfarenheter. Och om förändringar i invanda mönster 
behöver göras vad krävs för att vi ska uppnå bestående förändringar. Som resultat i den 
aktuella intervjustudien framkom att sjuksköterskorna ofta gav smärtlindring utefter egna 
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erfarenheter och vana. Troligt är att för att få till in nya perspektiv på smärtlindring krävs en 
insats inte bara från sjuksköterskor själva, även ledare och chefer måste vara intresserade och 
erbjuda utbildning för att få till en förändring. Förslagsvis bör även arbetssätt och attityder 
kring smärtlindring diskuteras för att undvika att falla tillbaka i gamla mönster. Flera 
sjuksköterskor i studien uttryckte önskemål om kurser och kortare utbildningar specifikt kring 
smärtlindring och menade att det skulle kunna leda till att fler patienter fick smärtstillande om 
sjuksköterskan kände sig trygg utifrån kunskaper och inte bara utifrån erfarenheter.  
 
En erfarenhet som framkommer tydligt i den här studien är att sjuksköterskor upplever att 
buksmärtor är betydligt svårare att smärtlindra på akutmottagningen jämfört med exempelvis 
ortopediska skador. Svårigheten ligger dels i bedömningen, att bedöma en synlig skada som 
smärtsam upplevdes som lättare än att bedöma buksmärta. Det framkom även att det finns 
åsiktsskillnader kring huruvida smärtlindring ska ges till patienter med buksmärta innan de 
har bedömts av läkare eller inte. Flertalet studier har visat att farliga diagnoser inte missas 
trots smärtlindring med morfin på akutmottagningen (Amoli, Golozar, Keshavarzi, Tavakoli, 
& Yaghoobi, 2008; Gallagher, Esses, Lee, Lahn & Bijur, 2006; Thomas et al., 2003). Det 
framkommer i den här studien att det kan påverka inte bara patienten som inte får 
smärtlindring utan även skapa osämja bland kollegor och osäkerhet kring riktlinjerna på 
akutmottagningen. En fördel vore om konsensus kunde råda kring hur generella ordinationer 
ska användas och till vilka patienter. Detta är en fråga som bör lyftas och diskuteras. Vidare 
kommer det att ta tid att skapa förändring av attityder och det måste vara ett arbete som leds 
av personer i ledningsposition och chefer.  
 
Akutmottagningen som kontext 
I den utförda studien berättade sjuksköterskorna att de upplevde att smärtlindring ofta var det 
mest prioriterade för patienten som sökte akutmottagningen men att det inte alltid var det som 
sjuksköterskorna prioriterade högst. De uttryckte att de arbetade utefter de system som finns 
inom akutsjukvård där exempelvis vitalfunktioner så som andning och cirkulation bedöms och 
åtgärdas före smärta. En studie av Bergman (2012) fann också att sjuksköterskor beskrev just 
detta att inte ha samma prioriteringsordning som patienterna, och belyser att det kan kännas 
belastande för sjuksköterskor att bli uppfattade som oempatiska på grund av just det. Vidare 
beskriver Bergman (2012) att sjuksköterskor upplever frustration över att akutmottagningen 
är en plats där personer försöker komma åt smärtstillande läkemedel för att underhålla ett 
missbruk. Exakt detta berättade även sjuksköterskorna i den aktuella intervjustudien om. De 
upplevde att det är mycket vanligt på akutmottagningen att söka smärtlindring av andra 
anledningar än fysisk smärta och uttryckte det som ansträngande att ständigt behöva reflektera 
över individers motiv. Några sjuksköterskor upplevde att de känt sig lurade av patienter. Det 
är intressant att reflektera över erfarenheten att känna sig lurad, det påverkar troligtvis 
sjuksköterskans bedömningar. Dels för att sjuksköterskor säkert funderar över om de gör 
”rätt”  bedömning  och  att  detta  eventuellt  spiller  över  i  värderingar  kring  andra  patienters  
smärta. Alla negativa erfarenheter kring smärta och smärtlindring från akutmottagningen gör 
att sjuksköterskor kanske känner en viss avtrubbning i att ta in patienternas subjektiva 
upplevelse eftersom det kan vara patienter som har oärliga motiv.  
 
Flera internationella studier har visat att hög belastning på akutmottagningen är relaterat till 
försämrade möjligheter för att lindra smärta (Guéant et al., 2011; Hwang et al., 2008; Pines & 
Hollander, 2008). Finn et al. (2012) utförde en interventionsstudie där de införde ett protokoll 
med generella ordinationer med smärtlindring som användes av sjuksköterskor. 
Bedömningarna kring smärta och väntetiden till smärtlindring förbättrades efter 
interventionen men författarna noterade även att det vid hög belastning på akutmottagningen 
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gjordes avsteg från protokollet. Sjuksköterskornas möjligheter att smärtlindra påverkas 
således av arbetsbördan på akutmottagningen. Sjuksköterskorna i den här intervjustudien 
uttryckte att det var försvårande att hinna med adekvata smärtbedömningar när det kom 
många patienter samtidigt och att det ofta upplevdes som mer angeläget att hinna triagera 
patienter än att smärtlindra. Detta styrker Pines och Hollander (2008) som också anser att 
pressen att hinna med nästa patient påverkar sjuksköterskornas arbetssituation och möjlighet 
att erbjuda smärtlindring. Under intervjuerna framkom tydligt att det som sjuksköterskorna 
upplevde påverkade mest hur de arbetade med smärtlindring var tidsbristen som ofta uppstod 
relaterat till hög arbetsbelastning med många, och sjuka, patienter. Sjuksköterskorna uttryckte 
att detta resulterade i att alla som behövde smärtlindring inte alltid fick det och att de kände en 
frustration över att behöva prioritera mellan olika omvårdnadsåtgärder och inte hinna med 
allt. En enkätstudie av Pretorius et al. (2015) har undersökt begränsningar och möjligheter för 
sjuksköterskor att ge smärtlindring på akutmottagningen. Deras resultat speglar det som 
framkommit i den här studien genom att beskriva att brist på tid för att göra adekvata 
bedömningar av patienters smärta, och ansvaret för svårt sjuka patienter samtidigt som ansvar 
för patienter med smärta är två av de största hindren för smärtlindring. En annan internationell 
studie (Bergman, 2012) som belyser hur sjuksköterskor tänker kring smärtlindring visar att 
vårdmiljön på akutmottagningen var den faktor som mest negativt påverkade möjligheterna 
för att ge smärtlindring på ett omsorgsfullt sätt. Studien visade att sjuksköterskorna på 
akutmottagningen kände sig otillräckliga på grund av att ständigt prioritera och inte ha 
kontroll över allt som händer, ofta på grund av hög belastning. Det tillsammans med att känna 
att patienterna ibland kunde ha orealistiska förväntningar, att vissa trodde att ett besök på 
akutmottagningen skulle lösa allt, och att smärta är svårt att bedöma var faktorer som 
påverkade sjuksköterskornas smärtlindring till patienterna. Att lindra smärta på 
akutmottagningen framstår mot detta som en komplex del av sjuksköterskors yrkesroll och det 
är lätt att förstå varför samtliga informanter i den aktuella intervjustudien uppgett att det är 
svårt att lindra smärta på akutmottagningen. Intervjuerna har till stor del handlat om olika 
erfarenheter kring smärtlindring där sjuksköterskorna upplevt smärtlindring som ett ibland 
komplicerat moment där det är svårt att hitta vägar för att skapa tydlighet och riktlinjer, och 
att ingen patient på akutmottagningen är den andra lik.  
 

Slutsats 

Resultatet tyder på att sjuksköterskors erfarenheter av att lindra smärta på akutmottagningen 
är att det är en komplex arbetsuppgift. Dels är det förknippat med en positiv upplevelse av att 
kunna hjälpa patienterna att slippa smärta och att förutsättningarna för detta finns tillgängliga 
för att ta självständiga beslut som sjuksköterska. Samtidigt har det i studieresultatet 
framkommit tecken som tyder på att hög arbetsbelastning, bristande specifika kunskaper kring 
smärtlindring och svårigheter att göra adekvata smärtbedömningar kan vara hinder för att 
lindra patienternas smärta på akutmottagningen.  

Klinisk tillämpbarhet 

Studiens resultat skulle kunna användas för att belysa hur sjuksköterskors erfarenheter av att 
lindra smärta på akutmottagningen speglar verkligheten och som diskussionsunderlag för hur 
verkligheten skiljer sig från idealet. Vidare studier kring hur sjuksköterskors möjligheter att 
lindra smärta på akutmottagningen kan optimeras vore av intresse.   
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Till verksamhetschef 
XXXX XXXXXX 

Akutkliniken, XXsjukhuset 

 

Jag heter Åsa Wretman och är sjuksköterska. Jag studerar till specialistsjuksköterska med 
inriktning mot akutsjukvård vid Sophiahemmet Högskola. I mitt självständiga arbete, 
omfattande 15 poäng, har jag valt att studera sjuksköterskors erfarenheter av att lindra 
patienters smärta på akutmottagningen. Jag arbetar själv på akutmottagning och är därför 
intresserad av få genomföra studien vid er klinik för att undvika att intervjua mina kollegor.  
 
Om du godkänner att studien genomförs vid din klinik, är jag tacksam för din underskrift av 
denna bilaga som därefter returneras i bifogat svarskuvert. Om du har förbehåll vill jag gärna 
att du anger detta. Har du frågor rörande själva undersökningen är du välkommen att kontakta 
mig eller min 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. 
 
Efter att studien avslutats så kommer en kopia av den färdiga uppsatsen att skickas till dig om 
du så önskar. 
 
Stad X, 2015-XX-XX 
Med vänlig hälsning  

 

 

 

  

 

____________________________________ 
Student 
 
____________________________________ 
Namnförtydligande 

tel:  

e-post:  

 

____________________________________ 
Handledare 

 
____________________________________ 
Namnförtydligande 

tel:  

e-post:  
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Studiens preliminära titel: Smärtlindring på akutmottagningen – Sjuksköterskors 

erfarenheter av att lindra patienters smärta. 

Syftet: Studiens syfte är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att lindra patienters 

smärta på akutmottagningen.   
Problem: Smärta är en av de vanligaste besöksorsakerna på en akutmottagning. Ofta är 

arbetsbelastningen på en akutmottagning hög, patienterna många och väntan på att träffa 

läkare kan vara lång. Således är det viktigt att sjuksköterskor identifierar och lindrar smärta 

för att upprätthålla god omvårdnad. Studier har visat att sjuksköterskor spelar en viktig roll 

när det handlar om smärta på akutmottagningen, huruvida patienten får smärtlindrande 

läkemedel eller inte hänger ofta ihop med sjuksköterskans bedömning. Smärtlindring är viktig 

ur ett patientsäkerhetsperspektiv och en indikator för god vård och omvårdnad. Därför är det 

av intresse att beskriva sjuksköterskors erfarenheter kring att lindra patienters smärta på 

akutmottagningen.      

Metod: Studien kommer att ha intervjuer av sjuksköterskor som datainsamlingsmetod. 

Önskemål från din verksamhet: Jag önskar kunna intervjua sex – tio sjuksköterskor på din 

enhet. Intervjuerna, som beräknas ta ca 20 – 30 min, vill jag genomföra i lokaler på din klinik 

och i anslutning till de intervjuades arbetspass. Det är även ett önskemål att intervjuerna om 

möjligt kan ske på arbetstid, då förslagsvis på överlappningstid. Intervjuerna kommer att 

ljudinspelas. Jag planerar att genomföra intervjuerna under januari och februari. Alla personer 

som ska intervjuas kommer att få skriftlig information om studien och deltagande är helt 

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: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

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

 
 
_________________________________________________________ 
Datum, Namn, Enhet 
 
 
_________________________________________________________ 
Namnförtydligande  
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Information till studiedeltagare  

Bakgrund och syfte 
En av de vanligaste besöksorsakerna på akutmottagningar i Sverige är smärta. Ibland är 
väntetiderna till läkare långa och smärta påverkar patienter negativt. Det är sjuksköterskans 
ansvar att ge god omvårdnad och att lindra smärta. Studier har visat att sjuksköterskor spelar 
en viktig roll när det handlar om smärta på akutmottagningen, huruvida patienten får 
smärtlindrande läkemedel eller inte hänger ofta ihop med sjuksköterskans bedömning. Smärta 
är ett komplicerat område eftersom den alltid är subjektiv och unik för den enskilda individen. 
Dessutom kan smärta vara svår att mäta. Akutmottagningen är en vårdkontext där 
arbetsbelastningen ofta är hög och patienterna många. Att lindra patienters smärta är en 
patientsäkerhetsfråga som är viktig att belysa. Syftet med studien är att beskriva 
sjuksköterskors erfarenheter kring att lindra patienters smärta på akutmottagningen.      
 
Förfrågan om deltagande 
Med egenskap av sjuksköterska med erfarenhet att lindra patienters smärta på en 
akutmottagning tillfrågas du delta i studien. Alla sjuksköterskor som arbetat mer än ett år på 
denna slumpmässigt utvalda akutmottagning tillfrågas att delta.  
 
Hur går studien till? 
Jag önskar att genom intervjuer som är ca 20-30 minuter långa få ta del av dina erfarenheter 
kring studiens syfte. Intervjuerna kommer att ljudinspelas. Intervjuerna kommer att ske på din 
arbetsplats i samband med arbetspass på en tid som vi kommer överens om. Deltagande i 
studien är helt frivilligt och kan när som helst, utan förklaring, välja att avbrytas. Efter 
studiens avslut kommer det färdiga resultatet att publiceras i en elektronisk databas, en kopia 
kan även delges dig vid förfrågan. Om du väljer att delta så kontakta mig via e-post eller 
telefon så bokar vi in en tid för intervju som passar dig. Intervjuer kommer att ske under 
januari och februari 2016. 
 
Hantering av data och sekretess 
Allt insamlat material kommer att avkodas från personuppgifter och förvaras otillgängligt för 
obehöriga. I den slutliga uppsatsen kommer inga personer att kunna identifieras. Efter avslutat 
arbete kommer ljudinspelningarna att kasseras.  
 
Ansvariga 
Tillsammans med min handledare från Sophiahemmet Högskola så är jag ansvarig för studien, 
kontakta gärna oss via nedanstående uppgifter om frågor uppstår. Studien har fått 
godkännande av akutklinikens verksamhetschef.  
 
 
 
 
 
__________________________________ ________________________________ 
Åsa Wretman, Student   Taina Sormunen, Handledare 
 
tel:     tel: 
e-post:    e-post: 
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Samtyckesformulär 
 
Jag har tagit del av informationen angående intervjustudien om sjuksköterskors 
erfarenheter av att lindra patienters smärta på akutmottagningen. Jag har erhållit 
information om hur studien ska gå till och att deltagande är helt frivilligt och när som 
helst kan avbrytas. Jag har även fått möjlighet att ställa kompletterande frågor som 
besvarats.  
 
Jag samtycker genom min underskrift till att delta i studien. Jag samtycker även till att 
mina personuppgifter hanteras enligt personuppgiftslagen (PUL 1998:204).  
 
 
 
 
 
…………….……………………………………………………………………………..... 
Ort och Datum                                                       Underskrift forskningsperson 
 
                                                                                   
.............................................................................................................................................. 
Namnförtydligande 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………………….......... 
Ort och datum                                                         Underskrift projektansvarig 
 
                                                                                    
…………………………………………………………………………………………...... 
 Namnförtydligande 
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Intervjuguide 
 
Intervjun inleds med att åter igen informera om studiens syfte och att det när som helst är 
tillåtet att avbryta intervjun utan att uppge någon anledning. Informerat samtycke inhämtas 
genom underskrift och tillåtelse att ljudinspela intervjun efterfrågas.   
 
 
Inledning 

- Hur många år har du arbetat som sjuksköterska? 
- Hur länge har du arbetat på akutmottagningen? 
- Har du någon vidareutbildning inom omvårdnad?  

 
Frågor 

- Berätta om hur du upplever att det är att lindra patienters smärta på akutmottagningen? 
- Utifrån dina upplevelser, berätta om en positiv erfarenhet av att lindra patienters 

smärta.  
- Berätta om en negativ erfarenhet av att lindra smärta.  
- Hur upplever du de förutsättningar du har för att lindra smärta på akutmottagningen? 
- Hur bedömer du vilka patienter som är i behov av smärtlindring? 
- Det talas mycket om att vården måste bli bättre på att vara personcentrerad, d.v.s. att 

det är viktigt att se patienten som en person, mer än en patient, som är expert på sin 
upplevelse och situation. Hur upplever du att du utifrån det perspektivet jobbar med 
smärtlindring på akutmottagningen? 

 
Följdfrågor 

- Kan du utveckla? 
- Hur menar du då? 
- Kan du ge ett exempel? 
- Har din inställning förändrats över tid? 

 
Avslutning 

- Har  jag  uppfattat  dig  rätt  när  du  sagt  att… 
- Är det något du vill tillägga? 
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