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Abstrakt 

 
 

Syfte: Studiens syfte var att undersöka hur patienter uppfattar omhändertagandet och 
smärtlindring i samband med akut smärta under en vårdvistelse från akutmottagningen till 

internmedicin. 
 
Metod: I denna studie användes en mixad design med en kvantitativ och kvalitativ 

analysmetod. En enkät lämnades till patienter efter sin utskrivning från sjukhuset. Enkäten 
analyserades med beskrivande frekvenstabeller medan en innehållsanalys användes till de 

öppna frågeställningar. 
 
Resultat: Trettiosju patienter (svarsfrekvens 76%) svarade på enkäten. Det övergripande 

resultatet visade att patienter kan uppfatta både positivt och negativt omhändertagande, 
smärtlindringen och vårdvistelsen beroende på vilken sjuksköterska som de möter från 

akutmottagningen till avdelningen inom internmedicin. Majoriteten av patienterna anser sig 
vara nöjda med omhändertagande och smärtlindringen under en vårdvistelse men det 
förekommer även de patienter som anser att vården inte är personcentrerad och att det handlar 

mer om vårdens rutiner än för patienternas behov. 
 

Slutsats: Patienternas omhändertagande och smärtlindring behöver kvalitetssäkras för att 
kunna uppnå den visionen att alla patienter ska kunna erbjudas vård av hög kvalitet. För det 
behövs kunskap om hur smärta ska- och kan hanteras, både när det gäller medicinsk kunskap 

men framförallt hur sjuksköterskor ska bemöta patienters smärtupplevelse. 
 

 
Nyckelord: Akut smärta, internmedicin, smärtlindring, patientperspektiv, mixad metod. 

 
 

 
 

 

  



 
 

Abstract 
 
Aim: The aim of the study was to investigate how patients perceive care and pain relief in 

connection with acute pain during a hospital stay from the emergency department to internal 
medicine. 

 
Method: This study used a mixed design with a quantitative and qualitative analysis method. 
A questionnaire was submitted to patients after their discharge from the hospital. The 

questionnaire was analyzed with descriptive frequency tables, while a content analysis was 
used for the open questions. 

 
Result: Thirty-seven patients (response rate 76%) responded to the questionnaire. The overall 
result showed that patients can perceive both positive and negative care, pain relief and 

hospitalization depending on which nurse they encounter from the emergency department to 
the department of internal medicine. The majority of the patients consider themselves satisfied 

with the care and pain relief during the hospital stay, but there are also those patients who 
consider that the care is not person-centered and that it is more about the routines than the 
patients' needs. 

 
 

Conclusion: The patients' care and pain relief need to be quality assured in order to achieve 
the vision that all patients can be offered high quality care. Knowledge is needed about how 
pain can be handled, both in terms of medical knowledge but above all how nurses should 

respond to patients' pain experience. 
 

Keyword: Acute pain, internal medicine, pain management, patient perspective, mixed 
method. 
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1. Bakgrund 
 

Akut smärta bland patienter som är inneliggande inom internmedicin kan vara signifikant och 

en indikation för olika sjukdomsprocesser. Smärtlindring av akut smärta från sjuksköterskor 

har en betydelsefull aspekt om hur patienter kommer att kunna hantera sin smärta. Trots ökad 

kunskap om smärtbehandling är det fortfarande ett problem bland patienter som inte upplever 

smärtfrihet (Gregory & Mcgowan, 2016). 

    Akut smärta definieras som ett subjektivt tillstånd som uppkommer hastigt och som 

upplevs av individen som nytillkommet och skapar en negativ, obehaglig känsla (Lewén, 

Gardulf & Nilsson,2010). Akut smärta kan vara upp till 3–4 veckor och som leder till bland 

annat immobilisering, behov av smärtlindrande metoder och sökande av vård. Tillståndet är 

en av det mest vanligaste förekommande orsaker om varför patienter söker akutsjukvård 

(Tamchès, Buclin,Hugli,Decosterd, Blanc,Mouhsine, Givel &Yersin,2007). Det finns 

forskning som beskriver konsekvenser av akut smärta och om den inte behandlas korrekt och i 

tid. Smärta leder oftast till begränsad rörelseförmåga och det finns ökad risk för bl.a 

ventrombos, pneumoni, lungemboli och trycksår om inte sjuksköterskor främjar 

smärtbehandlingen. Akut smärta kan med andra ord leda till långvarig smärta. Dålig 

smärtlindring förknippas med försämrad hälsa, minskad patienttillfredsställelse och ökade 

sjukvårdskostnader (Innis, Bikaunieks, Petryshen, Zettermeyer & Ciccaretti,2004). 

    Internmedicin är en medicinsk specialisering som fokuserar på diagnos, behandling och 

förebyggande av icke-kirurgiska tillstånd hos vuxna patienter (≥ 18 år). Denna specialitet har 

ett antal grenspecialiteter som t.ex nefrologi , immunologi , kardiologi, neurologi, 

endokrinologi, medicinsk gastroenterologi, hepatologi, hematologi, infektionssjukdomar, 

reumatologi och lungsjukdomar. Det som karaktäriserar internmedicin är diagnostiken som 

baseras på analys av patientens anamnes, fysikaliska, klinisk-fysiologiska, klinisk-kemiska 

och endoskopiska undersökningsresultat (Berglund, Engström-Laurent, Lindgren & 

Lindholm, 2006). 

    Patienter som har levt med kronisk smärta kan i vissa fall uppmärksamma snabbare en akut 

smärta, samtidigt som smärtlindringen kräver andra preparat. Dessa patienter upplever dock 

ibland att deras akut smärta inte blir tagen på allvar och resulterar i ett psykisk lidande 

(Conway & Howie, 2009). Oligoanalgesia betyder inadekvat behandling av smärta och 

drabbar alla typer av patienter. Patienter kan uppleva akut smärta redan vid akutmottagningen 

men ändå kan det dröja innan patienten får smärtlindring som i sin tur kan resultera i att det 

blir svårare att upphäva smärtan (Pollack & Viscusi, 2015). 

Smärta påverkar olika dimensioner i patientens liv och påverkar det fysiska, det psykologiska 

och det sociala livet. Smärta associeras med negativa förändringar i livet. Smärta är även 

förknippad med en minskning av sociala relationer och ekonomiska resurser (Van Hecke et 

al.,2016). I Sverige är smärta och psykisk ohälsa några av de vanligaste folkhälsoproblem 

som leder till långtidssjukskrivningar och kräver mer resurser av samhället (Sveriges 

kommuner & Landsting, 2016). 
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Alla patienter ska behandlas lika och smärta är individuell. Äldre patienter kan i vissa fall 

uppfatta den akuta smärtan senare än yngre patienter, det finns anatomiska orsaker som gör att 

smärta uppfattas med fördröjning. Äldre patienter är mer benägna att inte känna igen den 

akuta, ischemiska smärtan och det kan göra att patienter söker vård i ett senare skede (Rittger 

et al. 2011). Patienters upplevelser av sin omgivning ansågs som viktigt för en snabbare 

återhämtning. Miljön på rummet, ett städat rum, ventilation, sänglampor, en fungerande 

larmklocka och elektronik (radio och tv) var några av de funktioner som patienter ansågs vara 

viktiga under sitt vårdtillfälle och kunde lindra olika känslor som vårdvistelsen kunde skapa 

(Petzäll, Berglund & Lundberg, 2001). Patienter som söker sjukvård för smärta känner sig 

ofta oroliga inför mötet med vårdpersonalen, den största bekymmer är om patienterna 

kommer att bli trodda om sin smärta och om de kommer att få stanna kvar på sjukhuset 

(O'Keefe-Mccarthy, S., Mcgillion, M., Nelson, S., Clarke, S., Jones, J., Rizza, S., Mcfetridge-

Durdle, J., 2011). Det finns ett orosmoment om hur biverkningar från smärtstillande preparat 

kan drabba patienterna, både från patienterna själva men även från sjuksköterskor som är 

rädda för att skapa ett beroende bland patienterna (Smith, R., Rhodes, K., Paciotti, B., Kelly, 

S., Perrone, J., Meisel, Z., 2015). 

    Inom sjukvården finns det sedan en tid olika strategier om hur smärta kan hanteras, det 

behöver inte alltid vara den medicinska behandling som har svaret på patientens smärtlindring 

(Tasso, K., Behar-Horenstein, L., 2004). 

Trots ansträngningar för att öka medvetenheten hanteras akut smärta otillräckligt och inte helt 

optimalt, största anledningen är att vårdpersonalen är rädda att patienterna ska utveckla ett 

missbruk för att sedan följas av ofullständiga smärtbedömningar (Radnovich et al.,2015). 

Sjuksköterskor har olika förutsättningar för att kunna hantera, bedöma akut smärta och för att 

kunna ge smärtlindring i god tid. Det behövs tydliga kvalitetsmål, utbildningar och 

smärtombudsmän på varje avdelning för att kunna kvalitetssäkra vården hos patienterna som 

söker för akut smärta (Backlund,2014). 

    Patienter kan uppleva känslor av maktlöshet och ensamhet i samband med ett hälsotillstånd 

eller sjukdom och ett lidande kan uppkomma genom två former; kroppslig smärta som har en 

fysisk orsak och ett sjukdomslidande som har en själslig form som patienten känner i 

samband med sitt tillstånd eller sjukdom.  

    Det finns ett fenomen som Eriksson (2015) beskriver som Vårdlidande och är nära 

besläktad med sjukdomslidande. Detta uppstår vid avsaknad av reflektion eller bristande 

kunskap om den individuella patienten. Vårdlidande ses när patienter inte känner sig sedda 

eller betrodda om sitt hälsotillstånd.  

    Ett vårdlidande delas i fyra kategorier; Kränkning av vårdsökande persons värdighet, 

Fördömelse och straff, Maktutövning och Utebliven vård eller icke-vård. 

Kränkning av vårdsökande persons värdighet är enligt Eriksson (2015) det vanligaste 

förekommande vårdlidande. Detta uppkommer när försumlighet eller vårdslöshet sker i en 

vårdrelation. Fördömelse och straff inträffar när vårdpersonalen anser sig ha rätten att 

bestämma vad som är rätt och fel i en vårdsituation. En obalans uppstår i relationen mellan 

patient och vårdpersonal. Straff kan ses i de situationer då patienter behöver smärtlindring 

men nekas på grund av tidigare överkonsumtion av smärtpreparat. 
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Maktutövning används när vårdpersonalen fråntar patientens frihet och påtvingar diverse 

åtgärder eller behandlingar som patienten motsätter sig till. Patientens värdighet kränks och 

resulterar i att delaktigheten i patientens vård försummas.  

Utebliven vård eller icke-vård är ett begrepp som uppstår när bedömningar av patientens 

behov brister. Icke-vård handlar mest om vårdpersonalens förhållningssätt om hur situationer 

hanteras och anses viktigt. Ett livslidande kan upplevas när patienten känner ohälsa och en 

känsla av hopplöshet, rädsla och förtvivlan. Existentiella tankar i en djupare nivå om vad som 

är mening med livet kan uppstå och gör att patientens självbild hamnar i obalans (Eriksson, 

2015).  

    Alla sjuksköterskor bär ett ansvar för sina bedömningar och beslut. Sjuksköterskor har 

ansvar för fyra områden som ligger till grund för sjuksköterskerollen och patientens hela 

omvårdnad: - Att främja hälsa - Att återställa hälsa - Att förebygga sjukdom - Att lindra 

lidande. Den etiska koden handlar om sjuksköterskors etiska ansvar, enligt den är 

sjuksköterskor skyldig att agera om missförhållanden som kan drabba patienter (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2012). Socialstyrelsens (2005) kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska beskriver hur sjuksköterskor ska kunna identifiera smärta samt tolka olika 

uttryck hos patienten. Även att ge lämpligt smärtstillande läkemedel enligt ordination och 

utvärderingen av dess effekt är en del i ansvaret som varje legitimerad sjuksköterska ska följa. 

En sjuksköterska ska kunna bedöma, behandla och utvärdera patienters smärta och vid behov 

ta hjälp av läkare eller annan expertis. Administreringen av analgetika i god tid lindrar inte 

bara smärtan hos patienter utan ökar även känslan av trygghet och delaktighet.  

    Personcentrerad vård (PCV) ökar möjligheten för patienter att berätta om sina egna 

förmågor istället för att enbart koncentreras på deras behov. En av grunderna i 

personcentrerad vård är enligt Ekman (2014) konsten att lyssna på när individen berättar sin 

berättelse. När individen börjar berätta om sådant som inte berättas för vem som helst då har 

känslan av tillit växt fram och individen befinner sig i centrum i sin egen situation. Med hjälp 

av implementering av PCV kan konsekvenser av obehandlade tillstånd, som till exempel 

undvikas i ett längre perspektiv. 

 

Patienter ska kunna känna trygghet och förtroende när de söker vård för sitt hälsotillstånd, i 

detta fall när det upplever akut smärta. Ett sätt att uppnå det kan vara att använda sig av en 

personcentrerad vård som ger förutsättningar att bringa patienten en känsla av involvering.  

Flera studier visar hur patienter känner sig maktlösa under sin vårdvistelse och inte involveras 

i sin egen vård eller informeras om vilka behandlingar som kommer- eller ska utföras.  

    Att ge sin akuta smärta ett namn kan bland många patienter vara svårt, ibland är det svårt 

att få fram sin narrativa förmåga att berätta när, hur och var smärtan startade och hur den har 

utvecklats, framförallt i det akuta skedet.  

Det saknas idag studier som har ett patientperspektiv inom internmedicin och akutmottagning 

om hur patienter uppfattar sin smärtlindring.  

Syftet med denna studie var att undersöka hur patienter uppfattar omhändertagandet och 

smärtlindring i samband med akut smärta under en vårdvistelse från akutmottagningen till 

internmedicin.  
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2. Metod 
 
2.1 Design 

 

I denna studie användes en mixad design som grundar sig i en kvantitativ och kvalitativ 

analysmetod. Fynden analyserades separat för att sedan jämföras under tolkningsfasen.  

Denna mixad metod erbjuder en bättre förståelse om fenomenet när den kvalitativa analysen 

används i en process med den deskriptiva och jämförande kvantitativa analysen (Östlund, 

Kidd, Wengström & Rowa Dewar, 2011). 

 
 

2.2 Forskningsfrågor 

 

Studiens frågor inkluderade:  

a) Hur uppfattar patienter deras vårdvistelse inom internmedicin?  

b) Hur uppfattar patienter deras omhändertagande och smärtlindring under sin vårdvistelse? 

 

Frågorna besvarades genom en enkät. Fråga (b) besvarades genom tre öppna frågeställningar.  

 

 

2.3 Deltagare och Urval 

 

Efter godkännandet från verksamhetschefen på ett sjukhus i en stad i Mellansverige blev 

patienterna tillfrågade av sjuksköterskor att ingå i studien i samband med deras utskrivning.                 

Sjuksköterskor på samtliga avdelningar inom internmedicin tilldelades ett informationsbrev 

som innehöll information om syftet med studien samt inklusionskriterier.  I 

informationsbrevet fanns telefonnummer och mailadress till ansvariga för studien ifall 

patienter eller sjuksköterskor hade frågor kring enkäten eller studien.  

    De givna inklusionskriterier var patienter som drabbats av akut smärta och som var i åldrar 

18 - 75 år. Kontaktorsak skulle vara specifikt akut smärta. Patienterna skulle kunna förstå och 

göra sig förstådda i svenska språket. Patienterna som var utskrivningsklara. 

Exklusionskriterier var patienter med kognitiv svikt samt palliativa patienter. 

    Ett konsekutivt urval användes som innebar att patienter som uppfyllde kriterierna (inlagda 

från akutmottagningen till intermedicin) fick muntlig och skriftlig information om studien vid 

utskrivning. Patienterna fick med sig en enkät med svarsbrev om de ville ingå i studien och 

fick alternativet att antingen posta det hemifrån eller lämna den på avdelningen. Enkäten var 

konfidentiell. 

    Av 49 möjliga patienter besvarades enkäten av 39 patienter (80%). Totalt blev det 37 

patienter som ingick i studien. Det externa bortfallet blev därmed 12 patienter (24%), två av 

enkäterna fick exkluderas vars patienters ålder avvek från inklusionskriterierna, resterande är 

det oklart om patienterna tackat nej till att ingå i studien eller om de inte har blivit tillfrågade. 

Det fanns inget att rapportera inom det interna bortfallet då alla enkäter var fullt ifyllda. 
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    I patienternas bakgrundsvariabler (Tabell 1) var män något överrepresenterade i jämförelse 

med kvinnor (59 % resp. 41%). Ålder på patienterna varierade mellan 34 - 75 år (median 59 

år). Majoriteten av patienterna var samboende och yrkesarbetande (62 %).  

 

 

Tabell 1. Patienternas bakgrundsvariabler 

 

Variabler n Totalt % Median 

Ålder                34–45 
                         45–65 
                         65–75 

6 
14 
17 

16% 
38% 
46% 

 
 
59 år 

Kön                   Kvinna 

                          Man 

15 

22 

41% 

59% 

Boende              Samboende 
                          Ensamboende 

23 
14 

62% 
38% 

Sysselsättning   Yrkesarbetande 

                          Studerande 
                          Pensionär 

                          Annat 

23 

0 
14 

0 

62% 

- 
38% 

- 

 
 
 

2.4 Enkät 

 

Enkäten utformades med hjälp av KUPP som är en validerad patientenkät som mäter 

patienters upplevelser.  KUPP formuläret är vetenskapligt validerat och reliabelt (Larsson, 

Wilde- Larsson, Munck, 1998). 

Tolv av de 47 frågor utvaldes till denna studie. En fråga om vilken smärttyp patienten hade 

samt tre öppna frågor lades till. Dessa svarade på studiens syfte. 

    Enkäten är uppbyggd i två delar. I första delen fick patienten kryssa i den ruta som beskrev 

det alternativet som passade bäst angående deras vårdvistelse. I andra delen fanns tre öppna 

frågor där patienter med ord kunde beskriva upplevelsen av deras smärtlindring och 

omhändertagande vid smärta.  

    En pilotundersökning utfördes bland sex personer (utanför sjukhuset i bekantskapskretsen) 

som upplevt smärta och haft kontakt med sjukvården. De besvarade enkäterna och lämnade 

synpunkter om hur lätt/svårt det var att förstå frågorna. Två av de tre öppna frågor 

formulerades om för att de skulle bli mer lättförståeliga.  
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2.6 Dataanalys 

 

Dataanalyserna utfördes i ordning för att få ett flöde från materialet, dessa delades i två delar 

beroende på analysmetod. I den kvantitativa delen med strukturerade frågeställningar 

användes ett dataprogram medan i den kvalitativa delen med tre öppna frågor användes en 

deskriptiv design där svaren kodades och kategoriserades. 

    I den kvantitativa dataanalysen från enkäterna användes SPSS 25 dataprogrammet för 

Windows. Frekvenstabeller skapades för att kunna finna skillnader eller ett samband mellan 

variablerna.  

    Den kvalitativa delen har analyserats genom en kvalitativ innehållsanalys i flera steg 

(Graneheim & Lundman, 2017) för att nå en djupare förståelse om patienternas uppfattningar 

av deras smärtlindring och omhändertagandet i samband med smärta. Enkäternas tre öppna 

frågeställningar lästes igenom och meningsenheter (meningar, fraser, ord) identifierades som 

besvarade syftet med studien. Kondenseringen av meningsenheterna etiketterades med en kod 

och sorterades beroende på skillnader och likheter i subkategorier och kategorier.  

Analysprocessen är enligt Graneheim och Lundman (2017) den processen som genom 

identifikation är grunden för att besvara syftet i en studie. Både en manifest och latent 

innehållsanalys har utförts där dessa former har kunnat visa både det synliga innehållet och 

det underförstådda i datamaterialet (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

 

2.7 Styrka 

 

Syftet med en mixad metod var att undersöka hur patienter uppfattade omhändertagandet och 

smärtlindring inom internmedicin genom en kvalitativ- och kvantitativ metodanalys. Öppna 

frågeställningar gjorde det tillgängligt för patienterna att berätta fritt om sina tankar och 

känslor. Den kvalitativa innehållsanalysen erbjöd struktur i att leta ett mönster och liknande 

ord om patienternas uppfattningar. För att inte tappa tillförlitligheten har både en manifest- 

och latent innehållsanalys varit användbart i denna studie, detta gav en djupare förståelse och 

inte bara en beskrivning av fenomenet som studerats. Enligt Downe- Wamboldt (1992) är 

valet bäst användbar när forskaren väljer att visa djupet och graden av förståelse av sitt 

datamaterial. Genom en mixad metodanalys kan det kvalitativa och kvantitativa 

tillvägagångsättet vara kompletterande för varandra genom att analysen handlar om både ord 

och siffror, dessa är enligt Polit och Beck (2017) människans två grundläggande språk och 

kan ge en ökad förståelse av fenomenet. En mixad metodanalys kan ge en annan sida som de 

traditionella metoderna inte alltid kan finna (Sandelowski, M., Voils, C.I. and Barroso, J., 

2006). 

    Frekvenstabeller visade variationen av smärttyper som internmedicin omhändertar, 

patientens bakgrund och hur vårdvistelsen uppfattats av patienterna. Valet av 

datainsamlingsmetod var lämplig då patienter redan var utskrivningsklara och skaffat sig en 

uppfattning om sin vårdvistelse.  

    Den parallella dataanalysen har inte jämförts förrän i resultatet, något som är vanligt inom 

hälsovårdsstudier. Metoden skapade en öppenhet och kvalitet, det gav ett större perspektiv 

mellan teori och fenomenet (Östlund, Kidd, Wengström & Rowa- Dewar, 2010).             
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    Undersökningen var konfidentiellt och patienternas svarsfrekvens talade för att de kände 

sig trygga i att lämna sina åsikter, många patienter valde att svara och lämna enkäten redan på 

avdelningen efter utskrivningen medan andra postade det hemifrån.  

    Trovärdigheten i studien uppnåddes under analysprocessen, genom beskrivningen av en 

detaljerad datainsamling och det konsekutiva urvalet av deltagare från ett sjukhus i 

Mellansverige. Citat från olika patienter ökar tillförlitligheten i studiens resultat och 

patienternas egna ord lyckas beskriva fenomenet som studerats, något som ibland är de svårt 

att uppnå i en tolkningsprocess (Graneheim & Lundman, 2004). 

    Genom att ha använt en vetenskapligt validerad enkät med modifierade frågor har studien 

kunnat uppnå en hög reliabilitet och validitet trots att enkäten är delvis omarbetad. 

Reliabiliteten överlämnas till läsaren att bedöma. I den kvalitativa analysen har genom, 

patienternas citat, kunnat ge studien en större tillförlitlighet. Patienterna representerade olika 

åldrar, kön, boende och sysselsättning, detta kan enligt Polit och Beck (2017) stärka 

överförbarheten.  
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2.8 Forskningsetiska överväganden 

 
Patienterna informerades muntligt och skriftligt av sjuksköterskor, om syftet med studien. De 

fick möjligheten att ge sitt samtycke enligt samtyckeskravet genom att frivilligt besvara 

enkäten. Patienterna har inte utsatts för onödig skada, risker eller obehag. Enligt Polit och 

Beck (2017) ska patienternas deltagande anses vara viktiga för att kunna uppnå målen med 

studien och som inte skulle kunna införskaffas på något annat sätt.  

    En strategi för att minska onödiga risker för patienterna var att de själva fick välja om de 

ville besvara enkäten när de var utskrivningsklara. Patienterna fick både muntlig och skriftlig 

information om vem de kunde vända sig till med frågor. Deltagandet var frivilligt och 

patienterna fick bestämma själva om de ville delta utan påtryckningar genom att få med sig 

enkäten hem efter utskrivningen.  

    Forskaren ska visa känslighet under datainsamlingen för att inte skapa psykologiska 

konsekvenser och vara vaksam för komplikationer (Polit & Beck, 2017). Det informerade 

samtycket kommer att gälla fram tills patienten eventuellt ändrar sig och inte vill deltaga 

längre. Patienten var medveten om att det var helt frivilligt att deltaga i studien och det 

framkom i informationsbrevet att det inte skulle ge några konsekvenser om de valde att 

avsluta sitt deltagande. Patienten fick ta del av studien vid önskemål.  

    Enligt Polit och Beck (2017) finns det två element som är viktigaste när det kommer till 

etiska överväganden och det är deltagarnas självbestämmande och tillgång till full 

information. 

    Data från enkäterna har hanterats aktsamt så inga obehöriga kan komma åt materialet. 

Materialet som samlas in från enkäter har avidentifierats med hjälp av kodnycklar som enbart 

studieansvarig har tillgång till och som är grundläggande enligt Vetenskapsrådet (2011).  

På detta viset kan inte patienters identitet kopplas till en särskilt data av obehöriga.  

    I denna studie hade studieansvarig valt att skydda patienterna genom konfidentialitet istället 

för anonymitet, trots att den senare nämnd visade sig vara mest lämplig. Studieansvarig fick 

aldrig veta vilken patient som lämnat en specifik enkät och kunde därmed inte identifiera en 

patient, på grund av det kunde inga påminnelser skickas. 

    Således kommer endast studieansvarig att ha tillgång till materialet och på detta viset säkras 

konfidentialitet i studien. Materialet kommer att elimineras efter examination och 

godkännande av studien.  

    Denna studie var tänkt som ett studentarbete och ett kvalitetsutvecklingsprojekt som inte är 

tänkt att publiceras i en vetenskaplig tidskrift och därför har ingen etisk ansökan gjorts. Ett 

godkännande från sjukhusets verksamhetschef inhämtades innan datainsamling påbörjades. 

Artiklarna som använts har alla forskare nämnts i respektive artikel och plagiat har undvikits 

för att bevara forskarnas, men även min egen integritet. Det är en viktig del av en studie att 

bevara det som tillhör en annan forskare (Gastel & Day, 2016). 
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3. Resultat 

Denna studie visade att patienterna inom internmedicin hade både positiva och negativa 

uppfattningar om omhändertagande och smärtlindring under sin vårdvistelse. Ingen skillnad 

har upptäckts när det gäller ålder eller kön. Inte heller om patienterna är yrkesarbetande eller 

lever ensamma. Majoriteten av patienterna som var nöjda med sin vårdvistelse hade sökt för 

bröstsmärta, de uppfattade även mest effektiv smärtlindring och upplevde omhändertagande 

positivt. Patienter som var mest missnöjda hade sökt för huvudvärk eller buksmärta, de hade 

negativa uppfattningar om sin vårdvistelse och hade i större omfattning inte fått någon 

smärtlindring. Patienterna upplevde misstroende i samband med smärtskattning och ansåg sig 

inte vara respektfullt omhändertagna.  

Totalt svarade 37 av 49 (76%) möjliga patienter på undersökningen. Kvaliteten på data var 

hög då svaren var 100% på samtliga enkäter som ingick i studien. 

 

3.1 Kvantitativ resultat 

 

Patienterna har beskrivit vilken typ av smärta de har haft och sökt sjukvård för, hur de upplevt 
väntetiden på akutmottagningen och hur länge de fick stanna på sjukhuset (Tabell 2). 

Majoriteten av patienterna sökte för bröstsmärta (65%), när det gällde väntetiden på 
akutmottagningen var svaren inte generella, svaren var spridda från mycket lätt till svår. Ingen 
patient tyckte väntetiden hade upplevts som mycket svår.  

Patientens sjukhusvistelse varierade men i snitt stannade patienterna på sjukhuset mellan 2 - 3 
dygn (73%).  

 
Tabell 2. Patienternas vårdvistelse 

Variabler n Totalt % 

Typ av smärta  
Bröstsmärta 

Buksmärta 
Huvudvärk 

Ryggsmärta 
Annan smärta 
 

 
24 

4 
6 

2 
1 

 
65% 

11% 
16% 

5% 
3% 

Upplevelse av väntetid på akutmottagningen 

Mycket lätt 
Lätt 

Varken lätt eller svår 
Svår 

Mycket svår 

 
11 
15 

9 
2 

0 
 

 
30% 
41% 

24% 
5% 

- 

Inläggningstid 

0–1 dygn 

2–3 dygn 
4–9 dygn 

10 dygn eller mer 

 
7 

27 
3 

0 

 
19% 

73% 
8% 

- 
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Hur patienterna uppfattade sin vårdvistelse inom internmedicin visade att ett respektfullt 

bemötande, information om hälsotillståndet, effektiv smärtlindring och en god miljö var 

viktiga aspekter för patienterna. Något som visar sig vara mer komplex är hur vården anpassas 

till patienterna istället för att patienterna ska anpassas till vården, svaren var mer utspridda 

över de olika alternativen i jämförelse med andra frågor (Tabell 3). 

 

 

Tabell 3. Patienternas uppfattningar 

Vad anser patienterna om…? Instämmer 

helt 

Instämmer 

till stor 
del 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

inte alls 

Bra information om sitt 

hälsotillstånd 

n 18/ 49% n 11/ 29% n 7/ 19% n 1/ 3% 

Sjuksköterskor lyhördhet gentemot 

patienternas situation 

n 22/ 60% n 9/ 24% n 6/ 16% n 0 

Effektiv smärtlindring n 19/ 51% n 4/ 11% n 5/ 14% n 9/ 24% 

Respektfull bemötande n 26/ 70% n 4/ 11% n 7/ 19% n 0 

Ren och skön säng n 31/ 84% n 3/ 8% n 3/ 8% n 0 

Vården styrdes av patienternas 

behov snarare än personalens 

rutiner 

 

 
n 21/ 57% 

 

 
n 7/ 19% 

 

 
n 9/ 24% 

 

 
n 0 

 

En jämförelse gjordes mellan smärttyp och om patienterna upplevde effektiv smärtlindring, 

detta visar vilken kategori av patienter som får mest effektiv smärtlindring under sin 

vårdvistelse inom intermedicin. Patienterna som sökte för bröstsmärta hade i större 

omfattning mer effektiv smärtlindring än patienter med till exempel buksmärta eller 

huvudvärk (Tabell 4). 

 

Tabell 4. Korstabell Smärttyp/Effektiv smärtlindring 

 

   Effektiv smärtlindring 

 

 

Smärttyp  

Instämmer 
helt 

Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
inte alls 

Totalt 

 

 

Bröstsmärta 18 3 1 2 24 

Buksmärta 1 0 0 3 4 

Huvudvärk 0 1 2 3 6 

Ryggsmärta 0 0 2 0 2 

Annan 0 0 0 1 1 

Totalt 19 4 5 9 37 
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3.2 Kvalitativt resultat 

 

Patienters uppfattningar om omhändertagandet och smärtlindring under en vårdvistelse inom 

internmedicin har genom en innehållsanalys av de tre öppna frågeställningar resulterat i två 
kategorier och sex underkategorier (Tabell 5).  

 

 
Tabell 5. Översikt av kategorier och underkategorier 

Kategorier Underkategorier 

Osynliggjord smärta Att inte våga larma vid smärta 

Att inte få smärtan bekräftad 
Möta misstroende under smärtepisod 

Nyanser av omhändertagande och lindrad 

smärta 

Att känna trygghet i omhändertagandet 

Att få kunskap och känna delaktighet  
Att bli sedd 

 

 

Osynliggjord smärta 

 

Att inte våga larma vid smärta 

Vid smärtgenombrott fanns en otrygghet som gjorde att patienterna inte vågade larma och 

berätta om sin smärta. Känslan av ensamhet uppkom i samband med att anhöriga lämnat 

patienten på sjukhuset, personalen uppmärksammade inte patienten som förstärkte känslan av 

att inte vara sedd och kände sig utlämnad med sin smärta. Vårdvistelsen förvandlades från att 

vara en trygghetszon till en osäker plats. Patienterna fick aldrig använda något 

smärtskattningsinstrument eller utföra någon uppföljning av smärtan vilket resulterade i att 

patienterna inte fick någon smärtlindring.  

 

” Jag kände återigen bröstsmärta på avdelningen men efter att ha blivit lämnad ensam i ett 

rum vågade jag inte larma. Jag kände mig uppgiven. Personalen verkade inte finna intresse 

av att fråga hur jag mådde. Fick varken skatta min smärta eller göra en uppföljning” 

(Kvinna, 70 år) 

 

 

Att inte få smärtan bekräftad 

Patienterna beskrev att de inte fick tillräcklig med tid för att få berätta sin berättelse om hur 

smärtan upplevdes och kände sig inte bekräftad när det var svårt att förklara hur exakt smärtan 

kändes eller när den exakt startat. En stark frustration växte hos patienten. Maktlösheten av att 

inte riktigt veta hur situationen skulle hanteras startade en karusell av känslor som patienten 

inte vågat berätta för någon, inte ens sina närmaste anhöriga. Patienterna ville inte vara till 

besvär för varken personalen eller anhöriga. Sömnbrist på grund av olika störningsmoment, 

bland annat på grund av stökigt på avdelningen med diverse högljudda oljud, gjorde att 

smärtan intensifierades och patienten fick ångest av det men detta uppmärksammades inte 
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heller. Patienterna fick aldrig smärtlindring under vårdvistelsen. 

 

” Jag var dålig på att berätta om min smärta. Visste inte riktigt hur jag skulle förklara mig, 

om det var smärta eller bara obehag. Tänkte att det bästa var att säga att allt var bra, även 

till mina anhöriga. Det var förmodligen mitt fel att det inte blev någon uppföljning, det var 

lite frustrerande att smärtan inte hanterades och förvärrades av sömnbrist”. 

(Man, 50 år) 

Möta misstroende 

Patienterna mötte misstroende vid deras beskrivning av smärtintensitet. De kände misstro och 

uppfattade situationen på ett negativt sätt när sjuksköterskan frågade om smärtans frekvens 

och intensitet. Patienterna upplevde sig svara flera gånger på samma fråga och fick ingen 

smärtlindring trots sin upplevda smärta. Patienterna kände sig inte trodda och uppfattade inte 

professionalitet bland personalen. Vårdvistelsen kändes problematisk och det skapade en 

rädsla hos patienterna som kände sig mer som ett rumsnummer än en människa. Patienterna 

kände sig inte tillräcklig starka för att säga ifrån eller diskutera sin smärta, deras upplevelse 

var att inte behöva argumentera under en smärtepisod. 

 

” Jag sa flera gånger att jag hade ont. Sjuksköterskan använde en skala mellan 1–10. Jag sa 

att jag hade 7–8. Men fick aldrig något för smärtan. Hon trodde nog inte på mig”. 

(Kvinna, 35 år) 

 

 

Nyanser av omhändertagande och lindrad smärta 

 

Att känna trygghet i omhändertaget 

Patienterna uppfattade att sjuksköterskor hade hög kompetens när de uppmärksammade 

patientens akuta smärta och gav patienten adekvat smärtlindring. Patienterna kände sig trygga 

och väl omhändertagna, trots stor arbetsbörda på akutmottagningen kunde patienterna känna 

sig sedda och respekterad. Relationen till sjuksköterskorna gjorde att patienterna kände sig 

delaktig i sin vård. Patienterna uppfattade omhändertagandet lika viktigt som smärtlindringen, 

det var helheten som gjorde att patienterna kunde uppleva en positiv känsla i en annars 

upplevd kaotisk situation. Patienterna uppfattade sig vara i centrum under hela vårdvistelsen, 

ett respektfullt och omhändertagandet team fick patienten att uppleva en positiv syn till 

sjukvården. 

 

 ” Jag upplevde trygghet redan på akuten då jag fick snabb smärtlindring när jag berättade 

om min bröstsmärta. Sjuksköterskan pratade med läkaren och det blev inläggning på 

avdelningen direkt. En uppföljning om min smärta gjordes på avdelningen med en 

skattningsskala. Oerhörd tacksam hur personalen hanterade min smärta. Kände mig trygg 

hela vägen”. 

(Kvinna, 63 år) 
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Att få kunskap och känna delaktighet  

Patienternas upplevelse av att få information om vilka preparat de skulle få och varför i 

samband med smärtgenombrott gjorde att de kunde känna sig trygga, framförallt i att få lära 

sig preparatens namn. Det gjorde att patienterna kände sig delaktiga i sin egen vård. Det 

kändes viktigt för patienterna att veta om vilka biverkningar som kunde uppkomma, 

patienternas rädsla av att få en oönskad effekt kunde lindras av att veta att sjuksköterskan 

hade tillräcklig med kunskap om preparatet. Sjuksköterskan fanns närvarande för patienterna 

en tid efter patienterna fått preparatet, både med frågor om effekt men även om patienterna 

fått biverkningar som till exempel illamående eller yrsel. Hur sjuksköterskan bemötte 

patienterna skapade en vårdrelation som genomsyrade patienternas uppfattning om 

vårdvistelsen. Patienterna kunde sedan åka hem och känna säkerhet i de preparat de fått 

utskrivet. 

 

” Jag fick höra allt om mina nya mediciner och det kändes tryggt. Det är alltid bra med 

information. Sjuksköterskan var intresserad och lyhörd angående min smärta. Kände mig 

delaktig när jag fick skatta min smärta och få förklara hur det egentligen kändes”.  

 

(Kvinna, 75 år) 

Att bli sedd 

Patienterna beskrev att det viktigaste under vårdvistelsen var hur de blev bemötta från första 

stunden. Patienterna kände sig sedda och sjuksköterskor visade respekt i samband med 

smärtbedömningen. En viktig faktor var att bli hälsad och välkomnad till avdelningen. 

Patienterna lyfte fram att sjuksköterskor ställde adekvata frågor om deras tillstånd och 

informerade om att de fanns tillgång till smärtlindring vid behov.  

Uppföljning av smärtan uppfattades som värdefullt och gav patienten en känsla av 

välbefinnande trots smärta. Patienterna kände sig även bekräftade när personalen skapade en 

god miljö för tillfrisknad. Patienterna uppfattade sjuksköterskor som lyhörda under olika 

samtal, när till exempel en läkare berättat för en patient om en undersökning som eventuell 

kunde leda till ökad smärta då hade sjuksköterskor lindrat patientens oro genom att sitta ner 

en stund och förklarat proceduren.  

 

” Personalen var helt fantastiska. Sjuksköterskan tog emot mig på avdelningen, hälsade 

välkommen.  Jag saknade ingenting under vårdtiden. Jag hade alltid något att dricka på mitt 

sängbord och sängen bäddades rent varje morgon. Det fanns ett intresse om min smärta som 

sjuksköterskan följde upp. Nöjd med den effektiva smärtlindringen. Bemötandet var mycket 

bra. Jag tror att allt detta gjorde att jag kunde skrivas ut bara efter ett par dagar. Jag är 

väldigt nöjd!” 

(Man, 64 år) 
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4. Diskussion 
 
I denna studie framkommer att några av patienterna inte vågade uppmärksamma sin smärta då 

de kände sig otrygga, vågade inte larma och berätta om sin smärta. Detta visar även andra 

studier som visar att patienter kan uppleva maktlöshet genom att inte få gehör från 

sjuksköterskor. Äldre patienter som har ett eller flera handikapp kan uppleva att deras smärta 

inte tas på allvar när de väl vågar uppmärksamma smärtan (Dequeker, Van Lancker & Van 

Hecke, 2018; Wolf, Olsson, Taft, Swedberg & Ekman, 2012).  

     Patienterna i denna studie upplevde ett tyst lidande genom att inte få sin smärta 

uppmärksammad, något som Rehnsfeldt och Eriksson (2004) påtalar att ett lidande kan bli 

outhärdligt om vårdpersonalen inte låter patienterna verbalisera deras känslor. I en studie av 

Dequeker et al. (2018) framkommer att patienter som är ovilliga att berätta om sin smärta kan 

bli ett hinder för en adekvat smärtbehandling. Rutinmässiga smärtbedömningar gör att 

patienterna kan ges ett tillfälle att tala om sin smärta. En av orsakerna till att sjuksköterskor 

inte uppmärksammar patienternas smärta kan vara sjuksköterskors okunskap om olika 

symptom och vilka preparat det finns tillgängliga, men även brist på empati (Innis, 

Bikaunieks, Petryshen, Zettermeyer & Ciccaretti, 2004). 

    I denna studie uppfattade patienter osäkerhet i samband med en smärtskattning, kände 

rädsla av att bli misstrodda. Det är aldrig acceptabelt att ifrågasätta en patients smärtintensitet 

för att sedan nonchalera patientens upplevelse av smärta. Om en sjuksköterska bedömer 

patienten som icke smärtpåverkad då är den bästa lösning att engagera sig i den 

bakomliggande orsaken till att patienten upplever en högre smärtintensitet. Vitalparametrar 

kan vara en metod men det är långt ifrån den enda lösningen (Layman Young, Horton och 

Davidhizar, 2006). Denna studie visar också att det finns ett samband mellan patienter som 

inte fick smärtlindring och patienter som uppfattade misstro, dessa patienter tyckte i större 

omfattning att deras uppfattningar stämde enbart delvis när det handlade om information, 

sjuksköterskors lyhördhet, respektfullt bemötande, effektiv smärtlindring, miljön och hur 

vården styrdes under en vårdvistelse. En patient som uppfattade misstro smärtskattade sin 

smärta högre, detta kan ses även i en studie av Bhakta och Marco (2014) som beskriver hur 

patienter som uppfattade ett negativt bemötande kände även en intensifiering av sin smärta. 

När sjuksköterskor misstror patienterna och anser sig ha rätten att bestämma vad som är rätt 

eller fel kan patienter uppleva ett lidande som liknar det Eriksson (2015) beskriver som 

fördömelse och straff med utebliven vård som resultat.   

    De patienter som i denna studie inte kände sig bekräftade under en smärtdebut hade flera 

negativa uppfattningar om hur vårdvistelsen upplevts. När inga smärtskattningar eller 

uppföljningar gjordes kunde patienter känna sig kränkta, detta skapade ett lidande som inte 

var direkt kopplad till den akuta smärta utan som personalens omhändertagande av patienten 

skapade, detta kan förstås utifrån Eriksson (2015) som beskriver att ett vårdlidande 

uppkommer i samband med att en persons värdighet kränks. Detta sker ibland omedvetet och 

sker på grund av brist på reflektion och kunskap.  

    Patienterna i denna studie önskade vara delaktiga i hanteringen av sin smärta och hade en 

benägenhet att berätta mer öppet om sin smärta om de kände att sjuksköterskor inte var 

dömande. Detta kan jämföras med en annan studie av Haverfield, Giannitrapani, Timko och 
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Lorenz (2018) som beskriver hur patienter som uppfattade en sjuksköterska som visade 

skeptiska tecken om patientens smärta kunde dölja sin smärta och väntade hellre med att 

berätta om sin smärta till en sjuksköterska som var mer tillförlitlig. En lyhörd sjuksköterska 

kan låta patienter navigera sin smärta och patienterna kan få finna styrka och kontroll i sitt 

tillstånd. En personcentrerad vård ger möjligheter för sjukvården att låta patienten vara 

delaktig och bjuder in patienten att berätta sin egen berättelse, patienterna känner sig mer 

trygga när de känner sig välinformerade (Ekman, 2014). I denna studie framkom det att 

rutiner kunde styra patientens vård istället för deras behov, en del patienter kände sig inte 

heller sedda och delaktiga. Andra patienter kunde lyfta att det blivit bemöta med skepticism. 

Det samverkar inte med den personcentrerad vård som just detta sjukhus har som värdegrund 

där alla människor anses vara värda vård av hög kvalitet. Det finns också en vision att få 

patienter att bibehålla god livskvalitet. En personcentrerad vård innebär att se hela människan, 

inte bara patienternas medicinska tillstånd. Enligt Mueller, Misiorski och Ortigara (2016) har 

sjuksköterskor ett stort ansvar för att undvika att patienter inte blir delaktiga i sin vård och att 

med kunskap om personcentrerad vård ändra attityder och höja kunskap och kompetens bland 

personalen. 

    Patienternas vårdvistelse handlade mer än bara ett tillstånd utan om en helhet av olika 

faktorer som kunde påverka tillståndet. Patienternas i denna studie trodde att oro och 

sömnbrist kunde påverka hur de uppfattade vårdvistelsen. Störningsmoment och stökig miljö 

gjorde att patienterna skattade högre smärtan. Detta kan förstärkas av andra studier där till 

exempel hjärtklappning, trötthet och sömnbrist var vegetativa symtom som kunde påverka 

patienters uppfattning av sin smärta och upplevts av patienterna som betydelsefulla att 

uppmärksamma under sjukhusvistelsen (Henoch et al., 2014).  

   Sjuksköterskors ansvar ligger i att lindra ett lidande och uppmärksamma missförhållanden, 

inte skapa nya. Det ligger i varje sjuksköterska att bemöta en patient på ett professionellt 

förhållningssätt som innebär enligt Socialstyrelsen (2015) och Svensk Sjuksköterskeförening 

(2012) att få patienterna trygga och skapa ett förtroende. Detta anses vara grunden för en 

vårdrelation som är lika värdefullt som medicinsk kompetens. 

    Studier visar hur smärta kan starta en karusell av känslor hos människor och hur viktigt det 

är för sjukvården att hantera smärta i god tid. Rädsla, maktlöshet och ångest är känslor som 

patienter upplever som starkast i samband med smärtgenombrottet och som kan lindras 

genom professionellt bemötande och snabb smärtlindring (Henoch et al., 2014; Lin, Reid, Liu, 

Chused & Evans, 2015). Resultatet i denna studie visade att patienter kunde uppleva olika 

känslor som till exempel frustration, rädsla och oro i samband med smärtdebut. Detta kunde 

lindras av sjuksköterskor som var lyhörda och som bekräftade patienten i god tid. Detta i sin 

tur skapade en känsla av ett gott omhändertagande och en positiv vårdvistelse. Patienterna 

fick en känsla av kontroll genom att följa upp sin smärta från debut tills smärtfrihet, detta kan 

jämföras med andra studier (Zoëga et al., 2015) som beskriver patienternas tillfredställelse i 

att känna kontroll av en situation. Patienterna som kände trygghet i omhändertagandet 

uppfattade också att vårdrelationen stärktes till sjuksköterskan. Smärtbedömningar och 

uppföljningar skapade en väg för både patienten och sjuksköterskan att finna en gemensam 

plan. Sjuksköterskors smärtbedömning gjorde att patienter kände sig mera deltagande i sin 

vård och fick en känsla av kontroll. Detta gav tillfredställelse hos patienterna.  
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    I denna studie framkom att patienterna uppfattade sin vårdvistelse positiv när de fått 

information i flera omgångar, av olika professionalitet. Kommunikation har varit en viktig 

grund för vårdrelationer och för att verkligen höra vad som sas under ett samtal. Det fanns 

flera olika orsaker till att patienter inte uppfattade allt som vårdpersonalen ville förmedla. 

Under en vårdvistelse kunde ibland patienter inte alltid uppfatta det som sas, till exempel 

under läkarronden. Information angående den aktuella behandlingen uppfattades inte alltid 

optimalt av patienterna, detta på grund av olika orsaker som till exempel rädsla av att höra om 

en dålig prognos. En patientgrupp som behövde ökad information var framförallt de patienter 

som sökte för bröstsmärta men som inte diagnosticerats med en kardiell diagnos (Johnson et 

al.2008). Patienter har rätt att få vara deltagande och få adekvat information, detta skapar en 

känsla av kontroll i en annars gungande situation. Det individuella behovet av information 

borde enligt Johnson et al. (2008) säkerställas vid flera tidpunkter under vårdtiden och 

framförallt vid utskrivningen av patienten.  

    Patienterna i denna studie som hade positiva uppfattningar om vårdvistelsen inom 

internmedicin, upplevde kontinuerliga smärtbedömningar och smärtuppföljningar. Bland 

patienter som sökt för bröstsmärta fanns störst tillfredställelse och kände sig i större 

omfattning sedda och respekterade. Skillnader kunde finnas också i denna studie mellan vilka 

typer av akut smärta patienterna upplevde och smärtlindring, patienterna med bröstsmärta fick 

i större omfattning både ett bättre omhändertagande och smärtlindring, detta kan även ses i en 

studie av Johnson et al. (2008) som beskriver sjuksköterskors kunskap och kompetens i 

samband med smärtlindring. 

En orsak till detta kan vara att inom internmedicin är det flera av patienterna som söker för 

specifikt bröstsmärta och därmed får sjuksköterskor större erfarenhet och kompetens om 

vilken smärtlindring som är lämpligaste samt känner sig trygga i omhändertaget av 

patienterna. Detta kan även ses i en studie av Nakano, A., Mainz, J., Lomborg, K., (2008) som 

visar att patienter som söker för kardiologiska sjukdomar eller tillstånd får en snabbare 

omhändertagande än övriga patienter.  

   Patienter inom internmedicin har närmare hälften så mycket bättre smärtbehandling och 

uppföljning än patienter inom kirurgi (26, 5% jämfört med 54%), det här visar att olika 

enheter på ett sjukhus använder olika strategier för smärthanteringen och patienter uppfattar 

därmed olika sina smärtupplevelser beroende på vilken enhet de vårdats hos under 

vårdvistelsen (Eloise, Chumbley, Killen, Prytherch & Smith, 2014).  

    I denna studie uppfattade patienterna en positiv omhändertagande på akutmottagningen, 

bemötande upplevdes positivt och väntetiden ansågs inte vara svår. Däremot fanns det mer att 

önska på avdelningarna där missnöjet kunde växa när det gällde smärtlindring. Detta ses även 

i andra studier som patienter uppfattade hanteringen av sin akuta smärta som bäst på 

akutmottagningen medan det inte fanns en aktuell uppföljning vidare på avdelningen 

(O'Keefe-Mccarthy et al.,2011). Patienterna i denna studie kunde uppleva smärta under 

timmar på avdelningen utan smärtbehandling. Flera patienter kunde bli osäkra när de redan 

fått smärtlindring en gång och funderat om det var tänkt att räcka en längre tid än det gjort hos 

patienten. Patienterna vågade inte tala om att smärtan inte var helt lindrad eller hade 

återkommit, detta kan jämföras med en studie av Wadensten, Frojd, Swenne, Gordh och 

Gunningberg (2011) som beskriver skillnaden av en uppföljning av patienternas smärta och 
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smärtlindring. Patienterna kunde berätta om smärtans karaktär och intensitet mer naturligt när 

sjuksköterskan gjorde en uppföljning.  

     

 

5. Implikation 
 

Patienterna inom internmedicin behöver känna sig sedda och delaktiga i sin vård, den enklaste 

lösningen är att informera patienten om vilken plan som finns i samband med en inläggning 

på sjukhuset. Redan på akutmottagningen ska den informationen inledas men ibland kan 

patienterna vara chockade och informationen bör ges flera gånger.  

Konsekvenser med att inte få patienterna delaktiga är flera, en av dem är patienternas 

missnöje och att patienter får en dålig uppfattning om sjukvården. Det förekommer 

destruktiva möten som många gånger sker omedvetet. Patienter kan transformeras till 

diagnoser istället för att skapa en vårdkultur där personalen bortser från fasta rutiner och tar 

mer hänsyn till patienterna. Inom internmedicin finns det en värdegrund som bygger på en 

personcentrerad vård, patienterna borde få ta del av det på riktigt. För att kunna uppnå detta 

ska sjuksköterskor skapa en vårdrelation - ett partnerskap med patienterna. Detta innebär att 

tillsammans formulera och dokumentera en hälsoplan om till exempel patientens smärta som 

under vårdtiden följs upp.  

 

6. Begränsningar 

 

Ingen påminnelse kunde skickas då studieansvarig inte visste vilka patienter som lämnat sin 

enkät. En påminnelse hade kunnat ge en högre svarsfrekvens.  

Den modifierad enkäten kan ha haft sina begränsningar med de egna konstruerade frågorna då  

några patienter svarade enbart ja/nej på de tre öppna frågeställningar, de kunde tolkas som 

positivt och negativt men inget mera. Önskvärt hade det varit att patienterna berättat mera 

med ord. Tiden för det konsekutiva urvalet kan ha varit för kort (ca 4 veckor) då flera 

patienter sökte för andra orsaker än just akut smärta, oftast en blandning av andningsbesvär 

och bröstsmärta var det vanligaste förekommande under tiden studien pågick.  

    Ett av kriterierna för undersökningen var att patienterna skulle vara mellan 18–75 år och 

det visade det sig att majoriteten av patienterna som sökte vård för akut smärta i detta sjukhus 

under tiden för undersökningen var mellan 70–85 år. Även om svarsfrekvensen var hög hade 

det varit intressant att höra de äldres röst (> 75 år). Det fanns två enkäter som svarats av 

patienter som var äldre än 75 år som fick exkluderas, deras svar lästes av intresse och fick en 

inblick i hur den generationen är uppfostrad och är tacksamma för vården trots missnöje. 

    Informationsbrevet som delades till sjuksköterskor på varje avdelning via avdelningschefer 

fungerade i det stora hela bra men det fanns några sjuksköterskor som inte fick information 

om studien pga ledighet eller annat och visste helt enkelt inte om att studien pågick under den 

specifika tiden. 
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7. Slutsats 

 

Det som framkommit i studien är att patienterna inom internmedicin uppfattar 

omhändertagande och smärtlindring från olika fokus beroende på vilken typ av smärta 

patienten har sökt vård för, men även vilken sjuksköterska som gjort bedömningar och 

uppföljningar om patientens smärta samt gett smärtlindring, eller inte.  

Flera patienter talar tyst om sitt missnöje, det finns en skam i att berätta om att i tiden under 

smärtskattningen har det förekommit skepticism.  

Genom att rikta denna studie mot patienternas utskrivning har det kunnat ge en utökad bild 

om hur patienter kände innan den akuta smärta kulminerade och hur de uppfattade 

omhändertagande och smärtlindring under vårdvistelsen.  

Denna studie kan ses som betydelsefull, inte bara på individnivå utan även i samhällsnivå då 

kostnader ökar i samband med att människor inte får rätt behandling i rätt tid och det 

resulterar i återkommande vårdbesök samt långtidssjukskrivningar som i sin tur kan skapa ett 

längre lidande. 

För övrigt syftar denna studie till att identifiera vikten att fortsatta arbeta med en 

personcentrad vård och kvalitetsutveckla omhändertagandet av patienter med akut smärta men 

framförallt för att skapa en patientsäker vård som är lika för alla patienter, utan skepticism. 

 

Vad bidrar denna studie till? 

 

* En kompetensutveckling om smärta bland sjuksköterskor bör pågå kontinuerligt inom 

internmedicin för att kunna kvalitetssäkra vården hos patienter med smärta. 

* För att sjuksköterskor ska kunna skapa en god miljö och en personcentreradvård för 

patienterna inom internmedicin måste det finnas tillräckligt med tid och riktlinjer för att uppnå 

målen. 

* Ett kostnadseffektivt resultat för både patienterna och samhället, patienterna slipper lida 

kroppsligt, psykiskt och ekonomiskt. Samhället kan komma att undvika höga ekonomiska 

kostnader som sjukskrivningar och flera vårddygn skapar, det behövs flera riskbedömningar 

som sätter patienterna i centrum.  

 

Intressekonflikt 

Inga konflikter finns att rapportera. 
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Bilagor 
 
1. Förfrågan om att genomföra studie 
2. Informationsbrev till sjuksköterskor 

3. Informationsbrev till patienterna 
4. Enkät 
 
Bilaga 1. 

 

 

Institutionen för hälsovetenskap med inriktning omvårdnad 

Förfrågan om att få genomföra en studie vid  

Region Västmanlands sjukhus Köping 

 

Patienters upplevelser om hur deras smärta hanteras och smärtlindras av 

sjuksköterskor under en vårdvistelse kan ha stor betydelse för att kvalitetssäkra 

vården inom internmedicin. 

En inadekvat hantering av patienters smärta kan leda till ett ökat lidande och 

immobilisering som efter utskrivning från sjukhuset kan skapa en ökad 

samhällskostnad.  

Sjuksköterskors smärtbedömningar utvecklar en känsla av trygghet hos patienter och 

en väg för att kunna kommunicera om sin smärta.  

Trots evidensbaserade smärtinstrument och tillgängligheten till adekvata läkemedel 

finns det patienter som under sin vårdvistelse inte upplever sig bli smärtlindrade på 

ett optimalt sätt.  

Syftet med denna studie är att undersöka hur patienter upplevt deras smärtlindring 

under sin vårdvistelse inom internmedicin med målsättningen att kvalitetssäkra 

patientvården. 

Patienterna som har sökt för akut smärta kommer att tillfrågas muntligt och skriftligt 

när de är utskrivningsklara om de önskar delta i studien av ansvarig sjuksköterska 

på de aktuella avdelningarna (Hjärtintensiven, AVD 1, AVD 2 och AVD 3).  

De patienter som önskar få delta kommer att få med sig ett brev med en enkät.  

Patienterna kommer att informeras om att deltagandet är frivilligt och 

förfaringssättet konfidentiellt.  
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Resultatet från enkäterna kommer att redovisas under en kvantitativ ansats och 

kommer att presenteras i form av en masteruppsats. Både patienter och personal 

kommer att kunna ta del av resultatet.  

Berörda avdelningschefer kommer att informeras av ansvarig för studien om syftet 

med studien som vidare får informera personalen på respektive avdelningar på 

Region Västmanland sjukhus Köping.  

 

 

Vid frågor angående studien kontaktas i första hand ansvarig för studien. 

Köping, 1 mars 2019 

 

Claudia Backlund, Masterstudent        Britt Bäckström, Lektor i Omvårdnad 

e-mail: clba1201@student.miun.se        e-mail: britt.backstrom@miun.se 

Telefonnr: 0221 – 26137                               Mobiltelefonnr: 070 - 4564484 

 

 

Tillstånd att genomföra studien Jag har tagit del av syftet, metoden och målet med 

studien och ger mitt samtycke till genomförandet.  

Datum och ort......................................................................  

Underskrift...........................................................................................................  

Svar skickas till Claudia Backlund HIA/Akuten Köping med internpost 
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Bilaga 2.  

 

Institutionen för hälsovetenskap med inriktning omvårdnad 

 

Informationsbrev till patientansvarig sjuksköterska 

Mellan mars-april 2019 kommer det att pågå en studie angående patienters 

upplevelser om smärtlindring under en vårdvistelse inom internmedicin. 

Patienters upplevelser om hur deras smärta hanteras och smärtlindras av 

sjuksköterskor under en vårdvistelse kan ha stor betydelse för att kvalitetssäkra 

vården inom internmedicin. 

Syftet med denna studie är att undersöka hur patienter upplevt deras smärtlindring 

under sin vårdvistelse inom internmedicin med målsättningen att kvalitetssäkra 

patientvården. 

Patienterna ska informeras om att deltagandet är frivilligt och förfaringssättet 

konfidentiellt. 

Resultatet kommer att ingå i en Masteruppsats inom Hälsovetenskap med inriktning 

Omvårdnad och kommer att finnas tillgänglig både elektroniskt och i pappersformat 

vid önskemål.  

De patienter som uppnår kriterierna informeras av dig som ansvarig sjuksköterska 

samt erbjuds ett informationsbrev som behandlar studiens syfte och vem de ska 

kontakta vid frågor.   

 

Kriterier för urval av patient 

Patienten ska: 

- Vara kvinna eller man i åldern 18 - 75 år 

- Sökt för akut smärta via akutmottagningen 

- Vara utskrivningsklar 

- Förstår och kan göra sig förstådd i svenska språket 

 

Tack på förhand! 
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Vid frågor rörande studien är Du välkommen att kontakta mig som genomför 

studien i första hand via mail eller telefon.  

Vänligen, 

Claudia Backlund, Masterstudent        Britt Bäckström, Lektor i Omvårdnad 

e-mail: clba1201@student.miun.se        e-mail: britt.backstrom@miun.se 

Telefonnr: 0221 - 26137                              Mobiltelefonnr: 070 – 4564484 

 

 

Bilaga 3.  

 

Institutionen för hälsovetenskap med inriktning omvårdnad 

 

Inbjudan till patient att delta i studie om akut smärta 

(tidsperiod mars-april 2019) 

Region Västmanland Köping och Mittuniversitet söker patienter som har sökt för 

akut smärta och varit inneliggande på någon av sjukhusets avdelningar. 

 

Kriterier för urval av patient 

Patienten ska: 

- Vara kvinna eller man i åldern 18 - 75 år 

- Sökt för akut smärta via akutmottagningen 

- Vara utskrivningsklar 

- Förstår och kan göra sig förstådd i svenska språket 

Patienters upplevelser av hur deras smärta hanteras och smärtlindras av 

sjuksköterskor under en vårdvistelse kan ha stor betydelse för att kvalitetssäkra 

vården inom internmedicin. 

Mer kunskap behövs om hur patienter upplever hanteringen av smärtlindring. Syftet 

med denna studie är att undersöka hur patienter uppfattar sin smärtlindring av 

sjuksköterskor under sin vårdvistelse från akutmottagningen till internmedicin. 
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Om du är intresserad av att ingå i studien kan du besvara enkäten med medföljande 

kuvert och posta senast 5 april.  

Enkäten tar ca 10 - 20 minuter att besvara. När du besvarar enkäten samtycker du 

samtidigt att ingå i studien.  

Deltagandet är frivilligt, men för att få en tillförlitlig och en korrekt bild av resultatet 

är alla svar värdefulla. De uppgifter Du lämnar hanteras konfidentiellt och inget 

enskilt svar kommer att kunna utläsas eller kopplas till dig som enskild person. 

Resultatet kommer att ingå i en Masteruppsats inom Hälsovetenskap med inriktning 

Omvårdnad och kommer att finnas tillgänglig både elektroniskt och i pappersformat 

vid önskemål. Resultatet av studien kommer också att delges verksamheten inom 

medicin i Köping. 

Vid frågor gällande enkäten eller studien i övrigt är Du välkommen att kontakta mig 

som student och som genomför studien. Kontakt i första hand i första hand via e-

mail eller telefon.  

Vänligen, 

Claudia Backlund, Masterstudent        Britt Bäckström, Lektor i Omvårdnad 

e-mail: clba1201@student.miun.se        e-mail: britt.backstrom@miun.se 

Telefonnr: 0221 - 26137                              Mobiltelefonnr: 070 - 4564484 
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Bilaga 4. 

Patientenkät- Akut smärta 

  

1. Ålder  

 

……………….. år  

 
2. Kön  
 

 Man  

 Kvinna  

 
3. Boende  
 

 Samboende  

 Ensamboende  

 
4. Sysselsättning  

 

 Yrkesarbetande  

 
 

Studerande  
Pensionär  

 Annat  

 

 
 5.Vilken typ av akut smärta upplevde du? 

 

 Bröstsmärta 

 Buksmärta 

 Huvudvärk  

 Ryggsmärta 

 Annan smärta  

 

 
 

6. Om du fick vänta på akutmottagningen innan du fick 
komma till avdelningen – Hur upplevde du väntetiden?  
 

 Mycket lätt  

 Lätt  

 Varken lätt eller svår  

 Svår  

 Mycket svår  

 
 

7. Hur länge var du inlagd den här gången?  
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 0 – 1 dygn  

 2 – 3 dygn  

 4 – 9 dygn  

 
 

 
 
 

10 dygn eller mer ange antal 
dagar ………… 

 
 

Markera ditt svar med ett kryss (X) 

8. Jag fick bra information om mitt hälsotillstånd  

Instämmer helt  

Instämmer till stor del  
Instämmer delvis  

Instämmer inte alls  
 

9. Sjuksköterskorna verkade förstå hur jag upplevde min situation  

Instämmer helt  

Instämmer till stor del  
Instämmer delvis  

Instämmer inte alls  
 

 

10. Jag fick effektiv smärtlindring (när jag behövde vid detta vårdtillfälle) 

Instämmer helt  

Instämmer till stor del  
Instämmer delvis  

Instämmer inte alls  
 

 

 

11. Sjuksköterskorna bemötte mig med respekt 

Instämmer helt  
Instämmer till stor del  

Instämmer delvis  
Instämmer inte alls  
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12. Jag hade en ren och bekväm säng 

Instämmer helt  
Instämmer till stor del  

Instämmer delvis  
Instämmer inte alls  
 

13. Min vård styrdes av mina behov snarare än personalens rutiner 

Instämmer helt  
Instämmer till stor del  

Instämmer delvis  
Instämmer inte alls  
 

 

14. Fick du skatta din smärta under smärtepisoden (med något smärtskattningsinstrument)? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

15. Fick du någon uppföljning av din smärtlindring? Är du nöjd med den smärtlindringen du 

fått under vårdtiden? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

16. Hur uppfattar du som helhet bemötandet, lyhördheten och hanteringen av din smärta under 

vårdtiden? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Tack för din medverkan! 

 

 


