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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund, att handlägga smärta innebär att identifiera, bedöma och lindra smärta hos 

patienter och är en central del av arbetet för sjuksköterskan på akutmottagningen.  

 

Studiens syfte var att undersöka och beskriva sjuksköterskors erfarenheter gällande 

handläggning av smärtlindring till patienter på akutmottagning. 

 

Författarna valde att göra en empirisk och induktiv studie med en kvalitativ och deskriptiv 

design då avsikten med studien var att beskriva verkligheten. Den valda metoden var en 

kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade intervjuer för att få fram sjuksköterskornas 

egna upplevda erfarenheter genom ett induktivt förhållningssätt.  

 

Resultatet av studien visar att det framkom att sjuksköterskorna ansåg att bedömning av 

smärta var en viktig del i sjuksköterskans arbete på akutmottagningen. Samtliga av de 

intervjuade sjuksköterskorna menade att de använde sin “kliniska blick” vid bedömningen av 

patientens smärta, det var ofta svårt att bedöma smärtan och det var svårt att tillgodose 

patientens önskemål om smärtlindring då det gällde relationen till den upplevda smärtan och 

vad som sjuksköterskan ansåg som nödvändig smärtlindring. De tyckte också att VAS-skalan 

var svår att använda då patientens upplevda smärta många gånger inte stämde med 

sjuksköterskans bedömning. Studien visar att flera av de erfarna sjuksköterskornas erfarenhet 

spelade en avgörande roll då det handlade om att smärtlindra patienterna på 

akutmottagningen. Det visade sig i studien att det ofta krävs en sjuksköterska med erfarenhet 

för att snabbt kunna ta beslut om smärtlindring och i vilken omfattning smärtlindring skulle 

ges. Sjuksköterskorna tyckte också att de behövde mer utbildning angående smärtlindring för 

att kunna använda sig av de generella ordinationerna. Det framkom även att hög 

arbetsbelastning kunde göra så att patienterna fick vänta längre innan sjuksköterskorna hade 

möjlighet att ge smärtlindring till patienten. 

 

Vår slutsats, baserad på intervjuer av femton sjuksköterskor, är att när det gäller smärtlindring 

på akutmottagning beror handläggningen på tryggheten i sjuksköterskans yrkeserfarenhet. 

Det verkar finnas en brist på erfarenhet gällande handläggning av smärtlindring hos 

sjuksköterskor på akutmottagningar och vi anser att det på arbetsplatsen bör ses över hur man 

kan stärka sjuksköterskor i sin bedömning och handläggning genom att ge tillfälle till 

utbildning och diskussion för att ge en trygg arbetsmiljö, ökad patientsäkerhet och en ökad 

patientnöjdhet. 

 

 

Nyckelord: Akutmottagning, sjuksköterska, erfarenhet, smärta, smärtlindring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

  

 

 

ABSTRACT 

 

Background, treating pain means identifying, assessing and alleviating pain in patients and is 

a central part of the work for the nurse at the emergency department. 

 

The aim of the study was to analyze and describe the experiences regarding the administration 

and alleviation of pain in patients in an emergency unit. The authors used an empirical and 

inductive study with a qualitative and descriptive design in order to authentically describe the 

reality. 

 

The method chosen was a qualitative interview study with semi-structured interviews to 

reflect the perceived experiences of nurse’s trough an inductive approach. 

 

The result of the study show that in the opinion of the nurses the evaluation of pain is an 

important part in the profession of an emergency unit nurse. 

All interviewed nurses pointed out that they used their ”clinical insight” when evaluating the 

level of pain in a patient, it was often perceived as difficult to evaluate and to alleviate the 

pain in line with the patients preference combined with the necessary alleviation of pain 

evaluated by the nurse. 

The VAS-scale was found hard to use to evaluate the perceived pain in a patient as it many 

times did not correspond with the evaluation of pain by the nurses. The study showed that the 

experience of experienced nurses played a crucial part in alleviating pain in patients in an 

emergency unit. Furthermore, it often showed necessary that it took an experienced nurse in 

order to make a quick decision of the correct alleviation of pain in the patient. The nurses 

pointed out their need for additional education regarding alleviation of pain in order to better 

use general prescriptions and that the workload of a nurse often affected the waiting time for a 

patient to be treated in a negative way.  

 

The conclusion, based on the interview of fifteen nurses, is that the study regarding alleviation 

of pain in a patient at an emergency unit the handling and administration is depending on the 

security of highly experienced nurses. There is an indication of lack of professional 

knowledge in nurses in emergency units and it is the author’s point of view that the 

emergency units review the need of education to enforce the nurses competence and 

administration of their profession through increasing opportunities of education and 

discussion in order to improve working situation, increase patient security and satisfaction. 

 

 

 

Keywords: Emergency unit, nurse, experience, pain, alleviation of pain, pain 

relief. 
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INLEDNING 

Förmåga att uppleva smärta är en av de starkaste drivkrafterna för överlevnad. 

Smärta är en subjektiv och individuell upplevelse. Den internationella sammanslutningen för 

studier av smärta definierar smärta som “An unpleasant sensory and emotional experience 

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

I sjuksköterskans uppdrag på akutmottagningen ingår inte bara att hitta och bedöma smärta 

hos de patienter hon möter utan också att lindra den. 

 

Det finns studier som visar att patienter som söker hjälp för sin smärta på akutmottagningar 

runt om i Sverige upplever att hjälpen de önskar mot sin smärta är bristfällig, patienter 

upplever att de inte får tillräcklig smärtlindring i den utsträckning de behöver i förhållande till 

den smärta de upplever. Handläggningen av smärtlindring har varit undermålig i flera 

avseenden enligt många patienter. Det behövs mera kunskap för att optimera 

omhändertagandet av patienter som söker för på akutmottagningen för att få hjälp med 

smärtlindring då flertalet patienter upplever att väntetiden varit lång då de väntat på att få 

hjälp med smärtlindring och att smärtan ofta under väntetiden förvärrats. 

 

Då kroppslig smärta och obehag ger upphov till både fysiskt och psykiskt lidande för 

patienten så krävs det att sjuksköterskan förstår relationen mellan dessa för att kunna lindra 

för patienten. För att uppnå god smärtlindring krävs, tidig, adekvat bedömning tillsammans 

med ett bekräftande bemötande. 

BAKGRUND 

 

Akutsjukvård 

Arbetet med akutsjukvård beskriver Wikström (2012) som korta möten med ett stort antal 

patienter som löper risk för att drabbas av akut sviktande hälsa, skada eller smärta. Människor 

med risk för att drabbas av eller är drabbade av allvarlig skada eller sjukdom identifieras, 

rangordnas och behandlas inom akutsjukvården.  

 

För att tillgodose patienternas behov identifieras och bedöms de av personal på 

akutmottagning eller prehospitalt. De patienter som kan ligga i riskzon för att drabbas 

identifieras med hjälp av vitalparametrar som medvetandegrad, andningsfrekvens, 

pulsoximetri, kroppstemperatur och blodtryck, tillsammans med anamnes från patient eller 

anhörig, för att se om det föreligger risk för att patienten hälsa är under omedelbart hot och 

behöver tas om hand omedelbart (Wikström, 2012). 

 

I Sverige ökar antalet besökare på akutmottagningarna och väntetiderna blir längre. En hög 

arbetsbelastning och långa väntetider gör att omhändertagandet av patienten försämras och 

patientsäkerheten riskeras (Socialstyrelsen, 2015). Studier påvisar att när det är hög belastning 

på akutmottagningarna med många och sjuka patienter så blir smärtlindringen inte optimal 

och patienterna får vänta längre innan de får smärtlindring (Pines & Hollander, 2008). 

 

Sjuksköterskans roll på akutmottagningen 

Att vara sjuksköterska innebär att ha yrkeskunskap tillsammans med handlag och förmåga att 

utföra de uppgifter som arbetet kräver (Socialstyrelsen, 2005). Eriksson (1994) beskriver god 

omvårdnad som att sjuksköterskan bör upprätthålla en nära relation till patienten för att kunna 

se helheten av patienternas lidande. Sjuksköterskans ansvarsområde är omvårdnad och 
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omfattar patientnära vård som är vetenskapligt baserad. Omvårdnaden ska innehålla kunskap 

om hela människan och utgå från en humanistisk människosyn (Moceri & Drevdahl, 2014). 

 

Vid bedömning och behandling av smärta har sjuksköterskan en betydande roll, 

sjuksköterskan ska ha kunskap om de metoder som finns, vad gällande aktuell och mest 

relevant forskning som påvisar risker och förväntad effekt. Sjuksköterskan ska också känna 

till hur den specifika smärtlindring ska administreras och kunna utvärdera resultatet av givet 

läkemedel (Moceri & Drevdahl, 2014). 

 

Sjuksköterskans erfarenhet sägs ha betydelse vid handläggningen av läkemedel enligt 

Sturesson (2017). Sturesson menar vidare att sjuksköterskor med mer erfarenhet administrerar 

smärtlindring mer frekvent än de med mindre erfarenhet. Enligt Muntlin et al., (2015) avgör 

ofta sjuksköterskans bedömning om och när patienten får smärtlindring. Utan adekvat 

bedömning och korrekt behandling så kan detta leda till längre vårdtider och risk för att hälsan 

inte blir återställd (Schreiber et al. 2014). 

 

I handläggningen av smärtlindring ingår det i sjuksköterskans roll att identifiera faktorer som 

smärtupplevelse och patientens uttryck för smärta. Kvaliteten på informationen från patienten 

kan ta tid att bedöma då sjuksköterskans lyhördhet och observationsförmåga är av största vikt 

för att ge adekvat smärtlindring till patienten (Hawthorn & Redmond, 1999). 

 

Smärta 

Smärtförnimmelse upplevs som obehaglig och skrämmande och liksom rädsla och 

aggressivitet aktiverar smärtsinnet det autonoma nervsystemet. Detta säkerhetssystem innebär 

att blodtrycket stiger, hjärtfrekvensen ökar samtidigt som blodcirkulationen perifert minskar 

och vid smärtstimuli reagerar kroppen automatiskt med att försöka dra sig undan, dessa 

egenskaper skyddar kroppen från allvarliga skador. 

 

Smärtupplevelsen förmedlas genom olika delvis okända processer i det centrala nervsystemet 

en del i processen är en sensorisk, det nociceptiva systemet, och en annan process är 

känslomässig. Saknas smärtsinnet eller är sinnet nedsatt eller dåligt utvecklat kan det leda till 

att livshotande skador uppkommer vid normala aktiviteter i livet. 

 

De sensoriska nervfibrer med fria nervändsslut med smärtreceptorer, som framkallar 

nervimpulser som leder till en smärtupplevelse har en svag/tunn dåligt utvecklad myelinskida 

vilket gör att impulsledningen i dessa fibrer är långsam. Receptorerna aktiveras vanligast 

genom aktivering från kemiska substanser som frisätts eller bildas i kroppen då vävnad 

skadas, vid ischemi till exempel vid hjärtinfarkt, men aktiveras även vid direkta stimuli från 

vävnadsförstörande skador som till exempel skärskador, krosskador, brännskador och 

köldskador (Bjålie, Haug, Sand, Sjaastad och Toverud, 2005). 

 

Nociceptiv smärta 

Werner och Leden (2010) menar att direkt smärta också kan ge nociceptiv ytlig somatisk 

smärta som lokaliseras till huden och nociceptiv djup somatisk smärta till till exempel skelett, 

leder, skelettmuskulatur och bindväv. 

 

Vid hotande eller pågående vävnadsskada i epidermis aktiveras speciella keratinocyter och de 

nakna nervfibrer ändarna, nociceptorerna, aktiveras och smärtsignaler leds via nervfibrer, A-

delta och C-fibrer, via ryggmärgens bakhorn till talamus som är en central 

omkopplingsstation, därifrån går signaler till basala ganglier och till det limbiska systemet. 
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Den emotionella-affektiva delen i smärtupplevelsen ansvarar det limbiska systemet för enligt 

Werner och Leden (2010). 

 

Bjålie, Haug, Sand, Sjaastad och Toverud (2005) säger att hypotalamus och hjärnstammen 

aktiveras genom autonoma neuroendokrina systemet som ger fysiska stressreaktioner som till 

exempel ökad puls och förhöjd andningsfrekvens även acidos och hyperglykemi är exempel 

på metabola förändringar som kan påverkas av smärta enligt Bjålie, Haug, Sand, Sjaastad och 

Toverud (2005). 

 

Neuropatisk smärta 

Bjålie, Haug, Sand, Sjaastad och Toverud (2005) skriver också om smärtor som påverkar det 

somatosensoriska systemet kallas neuropatisk smärta, där nervimpulser från områden längs 

nervbanorna som inte är i direkt anslutning till de fria nervändssluten påverkar det 

somatosensoriska systemet. Smärtan lokaliseras alltid till det fria nervändsslutet och upplevs 

ofta som brännande och stickande, trigeminusneuralgi och fantomsmärtor är exempel på 

sådan smärta. 

 

Den akuta smärtan 

Werner och Leden (2010) beskriver den akuta smärtan som en plötslig skarp smärtupplevelse 

som består till största delen av sensoriska komponenter. Vid trauma, tumörsjukdom, operativt 

ingrepp och vid vissa medicinska tillstånd uppkommer vävnadsskada som ger upphov till 

temporär akut smärta. En lättare smärta som vid venpunktion ger en kortvarig aktivering av 

det nociceptiva systemet, utan eller ingen vävnadsskada ger en övergående akut smärta. 

Smärtökning med smärtintensitet som upplevs som outhärdlig-kraftig, utöver grundsmärta, 

avtar oftast inom 30 minuter betecknas som genombrottssmärta. 

 

Smärta kan leda till begränsad rörelseförmåga och därmed ökar risken för uppkomst av 

trycksår, djupa tromboser och fler allvarliga komplikationer som ett led i försvagningen, 

dekonditioneringen, av flera fysiologiska funktioner. Den akuta smärtan kan övergå till 

långvarig smärta då det neuroendokrina stresspåslaget och frisättning av stresshormoner kan 

ge allvarliga komplikationer i det respiratoriska, cirkulatoriska och metabola systemen 

(Werner & Leden, 2010). 

 

Långvarig smärta 

Då smärttillstånd och diskreta patologiska fynd kvarstår 3-6 månader efter förväntad läkning 

av förvärvad vävnadsskada beskrivs denna smärta av Werner och Leden (2010) som långvarig 

och kan vara en av de vanligaste orsakerna till att patienter söker sig till sjukvården. Om inte 

adekvat smärtlindring sker av den akut uppkomna smärtan uteblir även den aktivitet 

befrämjande funktionen som kommer av smärtbehandlingen och detta kan leda till uppkomst 

av sekundära komplikationer som i sin tur leder till att smärtan utvecklas till att vara långvarig 

och svår att överkomma. Dekonditionering av fysiologiska funktioner kan leda till minskade 

smärttrösklar, sekundär hyperalgesi och smärtökning (Werner & Leden, 2010). 

 

Psykogen/ ideopatisk smärta 

Upplevd smärtökning kan bero på dekonditionering eller har ett psykologiskt ursprung, där 

fysiska orsaker inte kan påvisas kallar Werner och Leden (2010) för ideopatisk eller psykogen 

smärta. 
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Refererad smärta 

Vidare beskriver Werner och Leden (2010) med stöd av Bjålie, Haug, Sand, Sjaastad & 

Toverud 2005) att smärta som upplevs i ett område skilt från det området där skadan sitter, till 

exempel vid myokardiella skador som hjärtinfarkt kan smärta upplevas i vänster arm och vid 

skador på nedre gallvägar kan smärtan upplevas mellan skulderbladen detta beror på i vilken 

nivå av ryggmärgen de olika sensoriska signalerna har sitt inträde i det centrala nervsystemet, 

hur detta yttrar sig hos individen är oförutbestämt då smärta är högs personlig. 

 

Upplevelse av smärta 

Smärta är en individuell upplevelse och att uppleva smärta är obehagligt, hur obehaglig 

smärtan upplevs beror på hur personen upplever sig ha kontroll över och förståelse för sin 

smärta. Obehaget av smärtan kan minska desto större kontrollpersonen upplever att denne har 

över sin situation då smärthantering är en aktiv process (Gulbrandsen & Stubberud, 2009). 

 

Smärta är fysisk och psykiskt stressande och påfrestande, vid smärta ökar kroppens 

stressmarkörer och kan upplevas av individen som att dennes resurser inte räcker till för att 

hantera hotet om att de egna fysiska och psykiska resurserna är tillräckliga för att klara av att 

hantera det annalkande hotet mot sin egen person, att de egna resurserna inte upplevs som 

tillräckliga (Werner & Leden, 2010). 

 

Antonovsky (1999) menar att om en person förstår orsaken till sin smärta och 

händelseförloppet är relativt förutsägbart så det kan det bli lättare att hantera stress och 

därmed minskar stresspåslaget då tillvaron blir hanterlig efter som man får förståelse för 

situationen man befinner sig i. 

 

Werner och Leden (2010) menar att de flesta människor har ett smärtminne och den 

subjektiva upplevelsen av smärta påverkas då det inom individen sker en koppling mellan 

upplevelsen och skada, smärta, detta är ett subjekt, och privat företeelse som måste hanteras 

utifrån individen, varje individ har sin egen coping av sin smärta och sin smärtupplevelse och 

måste mötas med respekt för den egna smärtupplevelsen. 

 

Smärtbedömning 

Det första steget för en god smärtlindring är smärtbedömning och ingår i 

omvårdnadsprocessen (Heikkinen, Salanterä, Kettu, & Taittonen, 2005; Gélinas et al., 2006). 

Smärtbedömning och smärtlindring spelar en central roll i sjuksköterskans arbete. 

Sjuksköterskans kunskap och de validerade smärtskattningsinstrument som finns till hands 

har betydelse för bedömningen (Alm & Norbergh, 2013; McCaffrey, Ferrell  & Pasero, 2000; 

Denny & Guido, 2012). Sturesson (2017) menar att bedömning av smärta innebär att ta 

hänsyn till hela människan, att få en förståelse för hur patienten upplever sin smärta 

tillsammans med hur den fysiska smärta tar sitt uttryck.  

 

Vidare menar Sturesson (2017) att om sjuksköterskan ska kunna ge en bra smärtlindring så 

måste det göras en individuell, specifik och korrekt bedömning av patientens smärta.  

Denny och Guido (2012) menar att sjuksköterskan har en etisk skyldighet att bedöma och 

behandla smärta för att lindra lidande. För att kunna uppfylla detta behöver sjuksköterskan 

utbildning kontinuerligt i kunskapen om smärtbedömning. 

 

Användningen av smärtskattningsinstrument som till exempel en visuellt analogt beskrivande 

skala, VAS-skalan [visuell analog skala], kan vara ett hjälpmedel för både 

omvårdnadspersonal och patient, patienten kan få hjälp med att uttrycka sin smärta och 
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omvårdnadspersonalen får hjälp med att på ett mätbart och jämförbart sätt dokumentera 

smärtskattningen. Med hjälp av VAS-skalan uppskattar patienten sin smärta genom att på en, 

för patienten, synlig linje där start är ingen smärta och slutet på linjen är maximal smärta, ska 

patienten peka var denne upplever sin smärtnivå, på motsvarande sida av mätinstrumentet 

finns siffror som omvårdnadspersonalen kan använda för att registrera smärtan utifrån 0 som 

är ingen smärta och 10 som är maximal smärta (Unneby, 2018). VAS-skalan är viktig för 

både diagnostisering, behandling och utvärdering av smärta samt att det kan bilda ett 

gemensamt språk mellan patienten och sjuksköterskan (De Rond et al., 2000).  

 

För att kunna bedöma smärtan menar Kim, Barcott, Tracy, Fortin, och Sjöström, 2005; 

Sjöström et al., (2000) att sjuksköterskan använder sig av olika tecken hos patienten, 

observation av verbala språket, patientens ansiktsuttryck och kroppsrörelser. 

Sjuksköterskan använder sig även av vitala funktioner såsom blodtryck, andningsfrekvens och 

puls vid bedömning av smärta. Sjuksköterskan iakttar också om patienten är blek, rödflammig 

eller kallsvettig, patientens reaktion på beröring och palpation på områden där smärtan 

kommer ifrån ingår också i bedömningskriterierna (Klopper, Andersson, Ohlsson, & 

Sjöström, 2006).  När sjuksköterskan har använt sig av de smärtskattningsinstrument som 

finns tillgängliga samt sin kliniska blick skall bedömningen dokumenteras (Alm & Norbergh, 

2013). 

 

 

Smärtlindring 

Werner och Leden (2010) påtalar att att sjuksköterskan ska vårda för att lindra lidande, att 

lindra smärta och därmed lidande kan ses som hälso- och sjukvårdens grundmotiv. 

En vanlig orsak till att patienter befinner sig på akutmottagningar är smärta och deras behov 

av smärtlindring är en central del av besöket menar Cordell et al., (2002) och det har även 

visat sig att patienter upplever att smärtlindringen på akutmottagningarna är bristfällig enligt 

Guéant et al., (2011). 

 

Det har visat sig i Killander et al., (1999) studie att smärta och akuta smärttillstånd är 

underskattade och underbehandlade. En del av orsakerna till att smärtan underbehandlas är att 

undersökningen av patienten är otillräcklig, sjuksköterskan antar att patienten överdriver sin 

smärta och sjuksköterskans brist på kunskap vad gäller smärta, smärtbedömning och 

smärtstillande läkemedel (Killander et al., 1999). 

 

Muntlin et al., (2006) beskriver att trots att sjuksköterskan har noterat svårighetsgraden på 

smärta så är inte smärtlindringen tillfredsställande. Om inte smärtlindringen för patienten 

tillfredsställande gällande att få smärtlindring och att bli smärtlindrad, kan patienten utveckla 

kronisk smärta med ökat lidande, ångest och oro (Norrbrink och Lundeberg, 2014). 

 

Werner och Leden (2010) beskriver att de smärttillstånd som inte blir tillräckligt behandlade 

anses vara en risk för hälsan och kan leda till både fysisk och psykisk stress. Werner och 

Leden (2010) menar vidare att de patienter som upplever svåra smärtor riskerar att bli 

omobiliserade och tillslut liggande, vilket ökar risken för andra sjukdomar. Det är därför 

viktigt att smärtbehandla i ett tidigt skede och även profylaktiskt. 

 

En bra och effektiv smärtlindring gör patienterna mer nöjda vilket leder till tidigare 

mobilisering och vistelsen på sjukhuset blir kortare (Walid et al., 2008). 

Gällande smärtlindring menar Segander (2017) att vid ankomst till akutsjukvården ska 

sjuksköterskan omedelbart behandla patientens smärta genom att använda sig av de generella 
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läkemedelsordinationer som finns på arbetsplatsen. Det är viktigt att sjuksköterskan använder 

de generella ordinationer som finns utan att kontakta med läkare efter utförd 

behovsbedömning för att inte fördröja handläggningen av smärtlindringen och därmed öka 

lidandet för patienten och i förlängningen undvika försenad mobilisering och lång 

sjukhusvistelse (Segander, 2017). 

 

Den generella läkemedelsordinationen ska innehålla preparatnamn,beredningsform, 

indikation, styrka och dos samt vara fastställd av verksamhetschef och medicinsk ansvarig 

läkare eller annan läkare med särskilt uppdrag. I Socialstyrelsens föreskrifter kan det läsas om 

generella ordinationer där sjuksköterskor har rätt att ge läkemedlet till utvalda patientgrupper 

efter det att sjuksköterskan har gjort en bedömning av behovet och med tanke på 

kontraindikationer (SOSFS 2000:1). 

 

I studien som genomfördes av Sturesson (2017) upptäcktes att det fanns stora brister inom två 

områden på akutmottagningarna som deltog i studien och det ena området visade sig vara 

smärtlindring och patienters missnöje gällande detta. 

 

Farmakologiska smärtlindrings åtgärder  

Sjuksköterskan kan använda sig av farmakologiska smärtlindrings åtgärder genom 

användandet av de generella ordinationer som finns på akutmottagningen för att lindra den 

akuta smärtan som tills störst del består av sensoriska komponenter där smärtbehandlingen 

oftast är symtomatisk (Werner & Leden, 2010). 

 

Fredenberg, Vinge, Karling (2015) påpekar i sin studie att behandling av den akuta smärtan 

med dynamisk analgetisk terapi är av största vikt inte bara för att lindra patientens omedelbara 

lidande utan också för att förhindra kvarstående sensitisering. 

Vidare menar Simonsen, Aarbakke och Hasselström (2006) i sin studie att receptorer i 

centrala nervsystemet binder till opioidanalgetika och hämmar frisättningen av 

transmittorsubstans, därmed leder frisättningen av transmittorsubstans till minskad eller 

upphävd smärtupplevelse och rekommenderas som terapi till svåra smärttillstånd, som 

smärtlindring vid lätta och måttlig smärta rekommenderas Paracetamol som smärtlindring. 

 

Icke farmakologiska smärtlindrings åtgärder 

Carlson och Falkenberg (2007) menar att vid lättare form av smärta kan sjuksköterskan 

rekommendera att icke farmakologiska smärtlindrings åtgärder vara behjälpliga för patienten 

och lindra dennes smärta med hjälp av till exempel meditation för att uppnå mental 

avkoppling, TENS (transkutan elektrisk nervstimulering) samt massage. 

 

Lindgren, Jacobsson och Lämås (2014) uppmärksammar att vid uppkommen smärta skapas en 

stressreaktion, då aktiveras det sympatiska nervsystemet i hjärnan, massage är en icke 

farmakologisk åtgärd mot smärta som verkar ha en avstressande och lugnande effekt. 

Yurdanur (2012) menar att man genom massage manipuleras mjuk vävnad genom olika 

berörings metoder som till exempel smekning och tryck. 

 

Beröring kan ge patienten kroppsligt välmående och en känsla av omsorg, omtanke och 

bekräftelse och då kan massage bidra till att lindra patientens smärta uttrycker Seiger Cronfalk 

et al., (2009). Massage kan även lindra smärtans intensitet och obehag då kroppskontakt kan 

upplevas som avslappnande enligt Mitchinson et al. (2014). 

Att ge massage kan enligt Granath (2006) ge patienten ett ett välmående genom att förmå 

hypofysen att frisätta kroppens eget “må bra” hormon, oxytocin. 
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Problemformulering 

Studier har visat att många patienter på akutmottagningar upplever otillräcklig och därmed 

otillfredsställd smärtlindring. Detta kan bli ett problem då det inte bara leder till fortsatt 

fysiskt lidande för patienten utan också onödig oro och ångest, kan i förlängningen också leda 

till kroniska smärtor samt förlängda vårdtider. 

 

I handläggningen kring smärtlindring för patienten på akutmottagning ingår i sjuksköterskans 

roll identifiera, bedöma och lindra smärta. Utifrån detta är det viktigt att undersöka 

sjuksköterskors erfarenheter kring handläggning gällande smärtlindring till de patienter som 

befinner sig på akutmottagning och upplever sig i behov av smärtlindring. 

SYFTE 

Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskors erfarenhet gällande handläggning av 

smärtlindring till patienter på akutmottagning. 

METOD 

Ansats och Design 

Författarna valde att göra en empirisk och induktiv studie med en kvalitativ och deskriptiv 

design (Polit & Beck, 2017) då avsikten med studien var att beskriva verkligheten. Den valda 

metoden var en kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade intervjuer för att få fram 

sjuksköterskornas egna upplevda erfarenheter genom ett induktivt förhållningssätt (Henricson 

2013).  

Urval 

Inklusionskriterierna var legitimerad sjuksköterska med lägst grundutbildning som 

sjuksköterska och sjuksköterskan ska vid intervjutillfället ha en pågående anställning på 

akutmottagning. 

Det fanns inga exklusionskriterier. 

Urvalet av sjuksköterskor skedde enligt bekvämlighetsurval även kallat frivillighetsurval 

(Polit & Beck, 2017). 

Intervjuerna utfördes på två akutmottagningar i Landstinget Dalarna. 

Intervjuerna skedde under olika dagar och vid olika tidpunkter på dygnet. 

De sjuksköterskor som befann sig på arbetsplatsen vid de tillfällen då författarna var på plats 

för att genomföra intervjuerna tillfrågades. 

Totalt femton sjuksköterskor med varierande arbetslivserfarenhet som yrkesverksam 

sjuksköterska och som sjuksköterska inom akutsjukvård deltog (tabell 1). 

För att uppnå tillförlitlig information kring det som skall studeras behövs enligt Kvale och 

Brinkmann (2014) mellan tio och femton intervjuer, därav författarnas val av antalet 

informanter. 
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Tabell 1. Information om forskningsperson. 

n= totalt antal 

deltagare i studien. 

Yrkesverksamma år som 

sjuksköterska (n=15) 

Därav yrkesverksamma år som 

sjuksköterska på akutmottagning 

(n=15) 

Antal 

yrkesverksamma år. 

0,8–29 0–22 

Medelvärde (SD) 7,5 (8,16) 5,7 (6,3) 

 

Datainsamling 

Genomförande 

Ett informationsbrev skickades till verksamhetscheferna på två akutmottagningar i 

Landstinget Dalarna för godkännande och underskrift om tillåtelse att genomföra studien 

(bilaga D). Information om studien spreds med hjälp av avdelningschefen som informerade 

om studien till personalen vid morgonsamlingar. 

Författarna intervjuade inte informanter på den egna arbetsplatsen. 

Innan intervjuerna utfördes fick sjuksköterskorna ett informationsbrev angående studien där 

syftet framgår (bilaga B). 

 

Sjuksköterskorna informerades om valfriheten att deltaga i studien samt möjligheten att när 

som helst avbryta intervjun. Intervjuerna genomfördes under januari och februari 2019. 

Intervjuerna utfördes på den aktuella arbetsplatsen i enkelrum och i en lugn och ostörd miljö. 

Intervjuerna spelades in med mobiltelefon för att senare kunna analyseras. 

Totalt femton sjuksköterskor intervjuades och intervjuerna varade i femton till tjugo minuter.  

En provintervju genomfördes för att testa intervjuguiden och garantera att syftet besvarades. 

Provintervjun gav tillfälle att testa tidsåtgången för varje intervju och skapade ökad 

bekvämlighet i rollen som intervjuare (Danielson, 2012). Det gavs då också tillfälle att testa 

intervjuguiden som användes (bilaga A). Författarna valde att inte ta med provintervjun i 

resultatet. 

Dataanalys 

Databearbetning 

Analysarbetet inleddes med att båda författarna gick igenom och sammanställde insamlade 

data genom att lyssna på de inspelade intervjuerna och transkriberat dessa ordagrant till text. 

För att få en god reliabilitet och validitet behövdes en tolkningsprocess där flertalet 

komponenter togs i beaktande (Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

Författarna transkriberade intervjuerna tillsammans och gick igenom materialet ett flertal 

gånger för att se helheten. Transkriberingen skedde samma dag som intervjuerna gjordes för 

att lättast komma ihåg den icke verbala kommunikationen (Polit & Beck, 2017).   

Avslutningsvis så läste författarna transkriberingen samtidigt som intervjuerna spelades upp 

för att kontrollera att inget hade missats. 
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Innehållsanalys 

För att få svar på studiens syfte valdes en kvalitativ innehållsanalys för att sammanställa 

intervjuerna. Denna typ av analys används vid tolkning och granskning av inspelade 

intervjuer. Det innebär att korta ner materialet men fortfarande behålla kärnan i det som 

framkommit vid intervjuerna (Polit & Beck, 2017).  

 

Därefter plockade författarna ut meningsenheter för att fånga det mest centrala som besvarade 

studiens syfte och utan att viktig information ändrades eller togs bort. 

Nästa steg var att ge meningsenheterna en kod för att sedan skapa underkategorier utifrån de 

olika koderna. Sedan skapades huvudkategorier utifrån underkategorierna (tabell 2). 

 

 

Tabell 2. Analysmatris 

Meningsenhet Kod Underkategori Kategori 

“VAS- skalan, min 

kliniska blick och 

patientanamnes 

använder jag oftast 

tillsammans för att 

bedöma smärta” 

Smärta VAS- skalan 
Erfarenhet av 

att identifiera 

och bedöma 

smärta 

“Patientens väntan på 

smärtlindring kan bli 

lång i väntan på 

läkarordination, det är 

svårt att bedöma vilken 

smärtlindring som ska 

ges” 

Erfarenhet Smärtlindring baserat på 

erfarenhet 

Erfarenhet av 

smärtlindring 

“Generell ordination 

kan göra så att 

patienten får 

smärtlindring tidigt 

men jag har inte fått 

tillräcklig information 

eller utbildning i 

generella ordinationer 

och då går det inte 

fortare eftersom jag 

känner mig osäker på 

att använda den 

ordinationen” 

Information/utbildning Information/utbildning 

gällande generella 

läkemedelsordinationer 

Organisation 
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Forskningsetiska överväganden 

De fyra grundläggande forskningsetiska principerna ligger till grund för studien, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Syftet med 

dessa krav är att skydda individen (vetenskapsrådet, 2017). 

Med informationskravet menade författarna att informanterna hade informerats om studien 

och dess syfte. Detta gjordes genom muntlig och skriftlig information om studien till 

informanterna. Med samtyckeskravet innebar det att informanterna bestämde själva över sitt 

deltagande i studien och informerades om detta. 

 

Författarna uppnår konfidentialitetskravet genom att känslig information såsom 

personuppgifter förvarades respektfullt väl dold för obehöriga, så att ingen obehörig hade 

möjlighet att ta del av informationen. Det material författarna använde innefattade inga 

känsliga uppgifter då vare sig kön, ålder, namn eller personuppgifter efterfrågades. 

Författarna följde nyttjandekravet genom att de såg till att insamlade uppgifter endast kom att 

användas i forskningens ändamål. 

 

Underlaget för studiens resultat kommer inte ges ut för annat bruk än genom examensarbetet. 

Efter det att examensarbetet är klart kommer materialet att raderas. 

Författarna är medvetna om att mänskliga rättigheter har företräde framför forskningens 

behov och följer principen att inte skada (Olsson & Sörensen, 2011). 

Författarna efterfrågade ett etiskt godkännande för studien på Sophiahemmets högskolas 

forskningsetiska råd (bilaga E). 

RESULTAT 

Innehållsanalysen av insamlat material bearbetades och kategoriseras i tre kategorier: 

Erfarenhet av att identifiera och bedöma smärta, erfarenhet av smärtlindring och organisation 

samt i nio underkategorier: klinisk blick, VAS-skala, tillvägagångssätt för att bedöma smärta, 

smärtlindring baserat på erfarenhet, ordination, förutsättningar för att kunna ge smärtlindring, 

information/utbildning gällande generella läkemedelsordinationer, riktlinjer för att kunna ge 

smärtlindring, begränsningar i vårdmiljön (tabell 3). 

 

Tabell: 3. Kategorier och Underkategorier 

Erfarenhet av att identifiera och 

bedöma smärta 

• Klinisk blick 

• VAS skala 

• Tillvägagångssätt för att bedöma smärta 

Erfarenhet av smärtlindring 
• Smärtlindring baserat på erfarenhet 

• Ordination 

• Förutsättningar för att kunna ge smärtlindring 

Organisation 
• Information/utbildning gällande generella 

läkemedelsordinationer. 

• Riktlinjer för att kunna ge smärtlindring 

• Begränsningar i vårdmiljön 
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Erfarenhet av att identifiera och bedöma smärta 

Det framkom i de flesta av intervjuerna att bedömning av smärta var en viktig del i 

sjuksköterskans arbete på akutmottagningen. Samtliga informanter menade att de använde sin 

“kliniska blick” vid bedömningen av smärta, smärtan var svårt att bedöma och det var svårt 

att tillgodose patienternas önskemål om smärtlindring då det gällde relationen till den 

upplevda smärtan och vad som sjuksköterskorna ansåg som nödvändig smärtlindring.  

 

“Jag använder alltid min kliniska blick då jag bedömer smärta hosen smärtpåverkad 

patient, ibland är det svårt eftersom jag inte har så lång erfarenhet av att göra 

bedömningar men det är lättare då patienten har väldigt ont då det både syns på  

kroppsspråket och han talar om hur ont han har” 

 

Av de informanter med färre år som yrkesverksam sjuksköterska uppgav flertalet att de 

upplever svårigheter med att göra en korrekt bedömning av patientens smärta med hjälp av sin 

kliniska blick och då också svårighet att bedöma nivån på smärtlindringen till patienten. 

Flera av informanterna menade att en patient som upplevde väldigt stark smärta förmedlade 

detta genom kroppsspråk när sjuksköterskan träffade patienten. Informanten förstod då 

omedelbart att patienten hade ont utan att ha börjat prata med patienten. Informanten hade 

redan i detta läge fått en uppfattning angående smärtans påverkan på patienten. 

Samtliga informanter menade också att de lade till anamnes i bedömningen av smärta. VAS-

skalan som smärtskattningsinstrument används av flertalet av de informanter som deltog i 

intervjun, men inte av alla. En del av informanterna upplevde att VAS-skalan var ett bättre 

instrument att använda vid utvärdering av den givna smärtlindringen än som 

bedömningsinstrument för att bedöma smärtan initialt. 

 

“Jag tycker att VAS-skalan är bättre att använda till utvärdering av smärta” 

 

Den “kliniska blicken”, anamnes och VAS-skalan var det som användes för att göra en 

uppskattning av smärtan, vilket informanterna med längre tids erfarenhet tyckte var helt 

enkelt. 

 

“VAS- skalan, min kliniska blick och patientanamnes använder jag oftast 

tillsammans för att bedöma smärtan hos patienterna” 

 

Det som försvårade bedömningen kunde vara att patienten uppgav att denne upplevde sig ha 

högsta tänkbara smärta och samtidigt tedde sig helt opåverkad. Flera av informanterna 

menade att det hände flera gånger att patientens smärtupplevelse inte stämde överens med 

informantens bedömning av nivå av smärta hos patienten. Detta gällde såväl patienter som 

uppgraderade sin smärtnivå och de som tonade ner sin nivå av smärta. 

 

Erfarenhet av smärtlindring 

Då det handlade om att ge smärtlindring menar flera informanter att erfarenhet hade en 

betydande roll. Upplevelsen var att det krävdes en sjuksköterska med erfarenhet för att kunna 

ta beslut om smärtlindring och i vilken omfattning smärtlindring skulle ges. Några av 

informanterna menade att tryggheten i att ge smärtlindring baserades på deras egen erfarenhet.  

 

“Jag har jobbat så länge så jag är trygg i att i stor utsträckning använda mig av de 

generella ordinationer som finns att tillgå ” 
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För att kunna använda sig av sin erfarenhet menade en del av informanterna att det var viktigt 

med gedigen kunskap om smärtstillande läkemedel tillsammans med upplevt resultat av det 

givna läkemedlet. De flesta av informanterna var positiva till och de upplevde att de hade en 

gedigen och generös generell ordinationslista att utgå ifrån då patienter efterfrågade 

smärtlindring. Men flera av informanterna menade samtidigt att de drog sig för att använda 

generella ordinationer då de gärna ville ha stöd i en ordination från läkare innan de gav 

smärtlindring till patienten. 

 

Flertalet av informanterna tyckte att de hade för lite erfarenhet av att ge smärtlindring vid 

akuta smärttillstånd och att de inte kände sig trygga med att själva ta beslut om vilken 

smärtlindring som skulle ges samt hur stor dos som skulle administreras. 

Informanterna menade att det kunde ta lång tid för patienten att få sin smärta lindrad då det 

inte alltid fanns läkare att tillgå. 

 

“Patientens väntan på smärtlindring kan bli lång i väntan på läkarordination, det är 

svårt att bedöma vilken smärtlindring som ska ges” 

 

Det var flera av informanterna som tyckte att de kände sig trygga med att utgå ifrån generell 

ordination och använda den efter att ha diskuterat med en sjuksköterskekollega. 

Några informanter med längre erfarenhet upplevde sig trygga med att hantera och ge 

läkemedel från generell ordination. Informanterna påtalade dock att de saknade en erfaren 

sjuksköterskekollega att diskutera läkemedel och dos med då de ofta var den enda 

sjuksköterskan med erfarenhet på arbetspasset. 

 

Flera av de informanter som hade färre än två års erfarenhet av arbete på 

akutmottagning   upplevde att förutsättningarna för att kunna hjälpa patienter med 

smärtlindring begränsades av stor arbetsbelastning på akutmottagningen, eftersom läkaren 

inte hade tid att genast hjälpa denne med läkemedelsordination. Att smärtlindra patienter med 

svåra kroniska smärtor upplevdes av informanter med både kortare och längre erfarenhet som 

svårt då patienterna oftast tagit stora doser av olika smärtlindrande läkemedel innan de kom 

till akutmottagningen, informanten behövde då ordination från doktor för att kunna hjälpa 

patienten. 

 

“Jag tycker att jag har jättebra förutsättningar för att ge smärtlindring utan att jag 

måste fråga en läkare efter ordination med ibland är det så frustrerande att inte kunna 

hjälpa en patient då jag vill ha stöd i en ordination från doktorn och det inte finns 

någon doktor på plats och det är högt patienttryck på akuten “ 

 

De flesta av informanterna upplevde att förutsättningarna för att ge smärtlindring begränsades 

av hög arbetsbelastning då denne inte hade tid eller möjlighet att bedöma och avhjälpa alla 

patienters smärta i den utsträckning som hon och patienten önskade, då informanten ständigt 

måste prioritera och omprioritera bland de patienter som befann sig på akutmottagningen och 

de nya som skrevs in. 

 

Samtliga informanter, oberoende av år som yrkesverksam sjuksköterska, sa att det var viktigt 

med smärtlindring till patienterna och att de kände sig maktlösa inför den arbetsbelastning 

som ofta var på akutmottagningen, vilket i sin tur ledde till att många patienter med smärta 

måste vänta på att få hjälp. Ingen av informanterna nämnde att de använde sig av någon form 

av icke farmakologisk smärtlindring som alternativ till läkemedel. 
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Organisation 

Flertalet av de informanter som medverkade i studien tyckte att de saknade utbildning i de 

generella läkemedelsordinationer som gällde på respektive arbetsplats. Detta bidrog till att de 

kände osäkerhet inför att ta del av den generella läkemedelslistan då de mötte patienter med 

behov av att få hjälp med sin smärta. Informanterna påtalade också att de önskade fortlöpande 

utbildning och öppna diskussioner i grupp om vad som gäller och under vilka förutsättningar 

de får använda sig av de generella läkemedelsordinationerna som gäller på sin arbetsplats. 

 

“Jag önskar att vi kunde få lite mer utbildning om läkemedel och hur de fungerar och 

hur och när vi ska använda dem, men det finns väl inte tid eller pengar till det, det 

finns nog inte personal heller för den delen “ 

 

Informanterna påtalade samtidigt att det inte fanns utrymme för utbildningar utan att 

introduktionen till de generella läkemedelsordinationerna gås igenom väldigt snabbt under 

inskolningen. Den snabba introduktionen av de generella läkemedelsordinationerna upplevdes 

av informanten som att det försämrade förutsättningarna för att kunna ge adekvat 

smärtlindring trots att att de generella läkemedelsordinationerna är väl tilltagna men svåra att 

använda. 

 

“Generell ordination kan göra så att patienten får smärtlindring tidigt men jag har 

inte fått tillräcklig information eller utbildning i generella ordinationer och då går det 

inte fortare eftersom jag känner mig osäker på att använda den ordinationen” 

 

Några informanter uttryckte att de blivit inskolade av “nya sjuksköterskor” av kollegor som 

själva var nya både i yrket och i att arbeta på akutmottagning och att detta kunde vara orsaken 

till att de inte kunde använda generella ordinationerna i den utsträckning det var tänkt då de 

själva var osäkra och nya inom yrket och inte hade några referenser att luta sig emot. 

Informanterna önskade att “någon” i ledningen, på arbetsplatsen sett till att de fått inskolning 

av en erfaren sjuksköterskekollega. 

 

Informanterna nämnde att de förutsättningar de hade för att kunna smärtlindra sina patienter 

var bra och hänvisade till de riktlinjer gällande generella ordinationerna som fanns på 

akutmottagningen. Informanterna upplevde samtidigt att de var begränsade i att använda 

dessa riktlinjer då de tyckte att de inte hade tillräckligt med erfarenhet av att bedöma smärta. 

Tillsammans med otillräcklig kunskap om smärtläkemedel samt otillräcklig utbildning i 

vilken utsträckning de kunde och borde använda de generella läkemedelsordinationerna, gav 

en väldig osäkerhet hos informanterna och hämmade dem i arbetet. Informanterna önskade 

fortlöpande utbildningar/uppdateringar i detta då det hela tiden kommer nya rön gällande 

riktlinjer kring läkemedel. 

 

“Det är ofta väldigt många patienter här på akuten, då springer vi från patient till 

patient för att hinna göra det vi ska, jag vet att det ligger på mig att hålla mig 

uppdaterad i de riktlinjer som finns med det hinner jag inte, det skulle vara bra med 

någon till sjuksköterska som avlastning så man kan hinna uppdatera sig i allt som 

man ska hålla reda på, jag är kanske inte patientsäker? “ 

 

De flesta informanter påtalade att vid hög arbetsbelastning upplevde de att det var för få 

sjuksköterskor i relation till patientantal på akutmottagningen. De tyckte att de inte hade 

möjlighet att tillgodose patienternas behov av smärtlindring i den utsträckning de skulle 

önska. 



  

  

  

14 

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen utgår ifrån de kategorier som framkom i resultatet, erfarenhet av 

bedömning, erfarenhet av smärtlindring samt organisation. 

 
Erfarenhet av att identifiera och bedöma smärta 

Bedömning av patienters smärta är komplext, då smärta alltid är en individuell upplevelse och 

bedömningen ska baseras på sjuksköterskans kunskap, erfarenhet och lyhördhet. På 

akutmottagningar är det många nyanställda sjuksköterskor, ofta är de nya inom yrket vilket 

kan leda till att patienter inte blir korrekt bedömda då de söker för att få hjälp med sin smärta. 

Författarnas egen erfarenhet av att bedöma en patients smärtupplevelse som ny sjuksköterska 

har förändrats med de egna kunskaps sökningar som gjorts under åren via utbildningar och 

egna sökningar. Via FASS gällande smärtlindring och via vårdhandboken gällande 

förfarande, tillsammans med de år som författarna varit yrkesverksamma som sjuksköterskor. 

Enligt Muntlin et al., (2015) så är det många gånger sjuksköterskans bedömning som avgör 

om och när patienten får smärtlindring.  

Det framkom i författarnas studie att informanterna ansåg att bedömning av smärta var en 

viktig del i sjuksköterskans arbete på akutmottagningen som ofta försvårades då patienten 

beskrev sin smärta och samtidigt tedde sig tillsynes opåverkad. 

I Hawthorn och Redmond`s (1999) studie menade samtliga av de intervjuade 

sjuksköterskorna att de använde sin “kliniska blick” vid bedömningen av patientens smärta, 

det var ofta svårt att bedöma smärtan och det var svårt att tillgodose patientens önskemål om 

smärtlindring då det gällde relationen till den upplevda smärtan och vad som sjuksköterskan 

ansåg som nödvändig smärtlindring (Hawthorn & Redmond, 1999).  

Resultatet i författarnas studie visade att den kliniska blicken en sjuksköterska använder vid 

bedömningen av en patients smärta står i relation till sjuksköterskans erfarenhet. I studien 

påvisas att de flesta av informanterna som medverkade i studien med längre tids 

yrkesverksamma år uppgav att de inte upplevde några svårigheter med att läsa av patientens 

smärta tillsammans med ett smärtskattningsinstrument för att se helheten.  

Benner (1993) menar att en nyutexaminerad sjuksköterska styrs av riktlinjer och regler då 

denne saknar erfarenhet av händelser. Benner påtalar att en sjuksköterska utvecklas från novis 

till expert och där den novisa inte har möjlighet att se flera dimensioner i en akut situation då 

denne inte besitter någon erfarenhet att falla tillbaka på. Sjuksköterskan med längre erfarenhet 

”experten” kan snabbt se det mest aktuella i en situation och kan då också handla utifrån sin 

erfarenhet.  

Zhang, Hsu, Zon, Li, Wang och Huang, (2008) samt Muntlin, Carlsson, Säfwenberg, och 

Guningberg, (2009) menar i sina studier att sjuksköterskans bedömning av smärta och 

smärtlindring kan vara beroende av sjuksköterskans kunskaper och färdigheter. 

Författarnas studie visade att när sjuksköterskan mötte en patient med stark smärta så 

förmedlar patienten detta genom sitt kroppsspråk, genom mimik och ljud, sjuksköterskan 

förstod då omedelbart att patienten hade ont utan muntlig kommunikation med patienten. 

Sjuksköterskan hade redan i detta läge fått en uppfattning angående smärtans påverkan på 

patienten. Det som försvårade bedömningen kunde vara att patienten uppgav att denne 

upplevde sig ha högsta tänkbara smärta och samtidigt tedde sig helt opåverkad. 

För att göra en optimal bedömning av patientens smärta beskriver sjuksköterskorna att det 

behövs en objektiv bedömning tillsammans med ett smärtskattningsinstrument, till exempel 

VAS-skalan, för att få en heltäckande bild av patientens upplevelse. I studien berättade 

sjuksköterskorna att de vid upprepade gånger visade sig att patientens smärtupplevelse inte 

stämde överens med sjuksköterskans bedömning av nivå av smärta hos patienten. Detta gällde 
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såväl patienter som uppgraderade sin smärtnivå och de som tonade ner sin nivå av smärta. Det 

framkom att när sjuksköterskorna använde sig av VAS-skalan samt anamnes då VAS-skalan 

var den bedömning som användes för att få en uppskattning av smärtan, tyckte 

sjuksköterskorna att de inte fick en tydlig bild av hur patienten upplevde sin smärta. 

Forskarnas studie visade också att sjuksköterskorna bedömde VAS-skalan som ett bättre 

instrument att använda vid utvärdering av den givna smärtlindringen än som 

bedömningsinstrument för att bedöma smärtan initialt. 

Det finns forskning som visar att sjuksköterskor på akutmottagningar oftare gör en visuell 

smärtbedömning för att sjuksköterskan inte litar på patientens egen bedömda smärta med 

hjälp av smärtskattningsinstrument (Bergman, 2012). Flertalet studier visar att när 

sjuksköterskor gör sin objektiva bedömning på patientens smärtupplevelse så undervärderas 

smärtan (Moceri & Drevdahl, 2014; Muntlin et al., 2015; Puntillo et al., 2003;Ucuzal & 

Doğan, 2015). 

 

Erfarenhet av smärtlindring och organisation 

 I en studie av Muntlin (2006) påvisas det att patienter upplever att smärtlindringen på 

akutmottagningar kan vara bristfällig. Författarna har på de egna arbetsplatserna mött 

patienter som upplevt att de inte blivit tillräckligt smärtlindrade, det har inte fått den 

smärtlindring de behövt och inte i tillräcklig dos. Författarna ser som ett av problemen att det 

är många nyutbildade sjuksköterskor som anställs inom akutsjukvården och att deras brist på 

kunskap inte kunnat ge dem den erfarenhet som krävs för att ge patienter den smärtlindring 

som krävs på en akutmottagning. Författarnas erfarenhet gällande bristfällig smärtlindring är 

att det i viss utsträckning kan bero på arbetsbelastningen på arbetsplatsen.  

Författarnas studie visar att flera av de erfarna sjuksköterskornas erfarenhet spelade en 

avgörande roll då det handlade om att smärtlindra patienterna på akutmottagningen. Det 

visade sig i studien att det ofta krävs en sjuksköterska med erfarenhet för att snabbt kunna ta 

beslut om smärtlindring och i vilken omfattning smärtlindring skulle ges. Det framkom i 

studien att några av sjuksköterskorna menade att tryggheten i att ge smärtlindring baserades 

på deras egen erfarenhet och i Sturessons studie från 2017 kan läsas att sjuksköterskans 

erfarenhet sägs ha betydelse vid handläggningen av läkemedel. Sturessons studie visar vidare 

att sjuksköterskor med mer erfarenhet administrerar smärtlindring mer frekvent än de 

sjuksköterskorna med mindre yrkeserfarenhet.  

 

För att kunna använda sig av sin erfarenhet gällande smärtlindring framkom det i författarnas 

studie att informanterna tyckte att det var viktigt med gedigen kunskap om smärtstillande 

läkemedel tillsammans med upplevt resultat av det givna läkemedlet för att vara trygga detta 

stödjer Killander et al., (1999) i sin studie där de skriver om sjuksköterskans brist på kunskap 

vad gäller smärta, smärtbedömning och smärtstillande läkemedel. 

 

I Socialstyrelsens föreskrifter står det att sjuksköterskor har rätt att ge läkemedel utifrån 

generella ordinationer, till utvalda patientgrupper efter det att sjuksköterskan har gjort en 

bedömning av behovet och med hänsyn taget till kontraindikationer (SOSFS 2000:1). 

I författarnas studie framkom att det fanns en generös generell ordinationslista på läkemedel 

att utgå ifrån då de skulle smärtlindra patienterna. Sjuksköterskor i studien påpekade att det 

drog sig för att använda de generella läkemedelsordinationerna som finns att tillgå. 

Flertalet av informanterna tyckte att dom hade för lite erfarenhet av att ge smärtlindring och 

att de inte kände sig trygga i detta utan läkarordination. Som orsak till detta uppgav de brist på 

information och utbildning i de generella ordinationerna som gäller på arbetsplatsen. 

Sjuksköterskorna påtalade samtidigt att det inte fanns utrymme för utbildningar utan att 

introduktionen till de generella läkemedelsordinationerna gås igenom väldigt snabbt under 
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inskolningen. Den snabba introduktionen av de generella läkemedelsordinationerna upplevdes 

av sjuksköterskorna som att det försämrade förutsättningarna för att kunna ge adekvat 

smärtlindring trots att att de generella läkemedelsordinationerna är väl tilltagna men svåra att 

använda då flertalet av informanterna tyckte att de har för lite erfarenhet av att smärtlindra 

patienten på eget bevåg utan läkarordination. I studien uttryckte sig några av informanterna att 

de blivit inskolade av “nya sjuksköterskor” av kollegor som själva var nya både i yrket och i 

att arbeta på akutmottagning och att detta kunde vara orsaken till att de inte kunde använda 

generella ordinationerna i den utsträckning det var tänkt då de själva var osäkra och nya inom 

yrket och inte hade några referenser att luta sig emot. Informanterna önskade att “någon” i 

ledningen, på arbetsplatsen sett till att de fått inskolning av en erfaren sjuksköterskekollega. 

Det framkom att flera av sjuksköterskorna tyckte att de kände sig trygga med att utgå ifrån 

generell ordination och använda den efter att ha diskuterat med en erfaren 

sjuksköterskekollega men att de också påtalade att det inte alltid fanns någon sjuksköterska 

med erfarenhet att fråga. 

En del av de sjuksköterskor med längre erfarenhet, som deltog i studien, upplevde sig trygga 

med att hantera och ge läkemedel från generell ordination. 

Segander (2017) menar i sin studie att sjuksköterskan omedelbart ska behandla patientens 

smärta genom att använda sig av de generella läkemedelsordinationer som finns på 

arbetsplatsen vilket i denna studie visat sig vara svårt då flera sjuksköterskor upplever att de 

brister i kunskap gällande läkemedel och dess ordination. Det håller De Rond (2000) med om 

i sin studie där de fann att ytterligare utbildning inom smärta behövdes. Sjuksköterskor 

behöver utbildning för att på ett effektivt sätt kunna identifiera, bedöma samt smärtlindra och 

utifrån den bedömningen ge adekvat smärtlindring. 

 

En del av resultatet i författarnas studie visar att arbetsbelastningen begränsade 

sjuksköterskornas förutsättning för att ge smärtlindring, detsamma kom fram i Pines och 

Hollander studie från 2008.  

De flesta informanter påtalade även att vid hög arbetsbelastning upplevde de att det var för få 

sjuksköterskor i relation till patientantalet på akutmottagningen. De tyckte att de inte hade 

möjlighet att tillgodose patienternas behov av smärtlindring i den utsträckning de skulle 

önska. 

 

Hög arbetsbelastning försämrade också förutsättningarna för att ge smärtlindring för 

sjuksköterskorna, då de inte hade tid att bedöma avhjälpa alla patienters smärta i den 

utsträckning som hon och patienten önskade, då sjuksköterskan ständigt måste prioritera och 

omprioritera bland de patienter som befann sig på akutmottagningen. Samtliga sjuksköterskor, 

oberoende av år som yrkesverksam sjuksköterska, påtalade vikten av att det var viktigt med 

smärtlindring till patienterna och att de kände sig maktlösa inför den arbetsbelastning som 

ofta var på akutmottagningen, detta framkom även i resultatet i Sturessons (2017) studie. 

 

I Sturessons (2017) studie kan läsas att handläggningen av smärtlindring kan kopplas till 

sjuksköterskans arbetslivserfarenhet och trovärdigheten i denna studie stärks då den visade på 

att flera av de sjuksköterskor som hade färre än två års erfarenhet av arbete på akutmottagning 

upplevde att förutsättningarna för att kunna hjälpa patienter med smärtlindring begränsades 

eftersom läkaren inte alltid hade tid att hjälpa denne med läkemedelsordination. 

 

Metoddiskussion 

Design och ansats 
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Då författarnas syfte var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter kring handläggning av 

smärtlindring på akutmottagning valdes kvalitativ metod och för att få svar på syftet utfördes 

semistrukturerade intervjuer.  

Genom ett induktivt förhållningssätt observerades, studerades och beskrevs fenomenet 

(Henricson, 2012).  

 

För att samla in kvalitativa data ses denna metod som mest lämplig då Polit och Beck (2017) 

anser att semistrukturerade intervjufrågor är ett lämpligt tillvägagångssätt för att söka svar och 

belysa syftet. Genom att belysa upplevelser och erfarenheter så är kvalitativa intervjuer en av 

de vanligaste metoderna enligt Kvale och Brinkman (2014). 

Författarnas frågeguide med öppna frågor och följdfrågor på dessa under intervjuns gång 

uppmuntrade informanten att med egna ord berätta och att berätta vidare samt fördjupa sig 

genom att ytterligare förklara närmare om sina upplevelser. 

Individuella intervjuer valdes då informanten ges möjlighet att på djupet utveckla sina svar 

baserat på egna erfarenheter utan påverkan från andra, på så vis ökar chansen för att insamlad 

data blir neutral (Polit & Beck, 2017). Intervjupersonerna fick samma huvudfrågor vilket ger 

ett strukturerat underlag, samtidigt som följdfrågorna blev olika beroende på 

intervjupersonernas svar på huvudfrågorna, då kvalitativ forskning inte beskriver ett 

standardiserat tillvägagångssätt utan beskriver forskningen som dynamisk och flexibel (Polit 

& Beck, 2017). 

 

En provintervju genomfördes för att testa intervjuguiden och garantera att syftet besvarades. 

Provintervjun gav tillfälle att testa tidsåtgången för varje intervju och skapade ökad 

bekvämlighet i rollen som intervjuare (Danielson, 2012). Det gavs då också tillfälle att testa 

intervjuguiden som användes (bilaga A). Författarna valde att inte ta med provintervjun i 

resultatet. Författarna efterfrågade också ett etiskt godkännande för studien på 

Sophiahemmets högskolas forskningsetiska råd (bilaga E). 

 

Urval 

För att få ett relevant svar på studiens syfte valde författarna att göra ett bekvämlighetsurval 

då informanter till studien söktes. Polit och Beck (2017) menar att man genom 

bekvämlighetsurval gör det enkelt genom att välja ut de informanter som ska deltaga i en 

specifik studie för att svara på ett specifikt syfte ur en specifik organisation eller specifikt 

kontex, i detta fall valde författarna en specifik yrkesgrupp inom ett specifikt arbetsområde. 

 

Det som är styrkorna i studien är att med tanke på att intervjuerna var frivilliga, utfördes på 

två olika akutmottagningar, vid olika tidpunkter på dygnet samt att det var stor spridning på 

antal yrkesverksamma år som sjuksköterska och som yrkesverksam sjuksköterska på 

akutmottagning hos informanterna så hade urvalet en god spridning. Samtliga sjuksköterskor 

som tillfrågades tackade ja till att medverka i studien.  

 

Malterud (2014) menat att tillvägagångssättet vid urvalet av studiedeltagare ska noggrant 

övervägas. Urval av studiedeltagare på den egna arbetsplatsen i den egna yrkesgruppen bör 

undvikas eftersom informanterna kan färgas av vilket socialt band som informanterna har till 

den som intervjuar, därför valde författarna att intervjua informanter på annan arbetsplats än 

sin egen. En svaghet att intervjua deltagare på annan arbetsplats än sin egen kan vara att 

informanten kan känna osäkerhet inför intervjuaren, och inte pratar fritt, då det inte finns 

någon tidigare koppling till denne. Det kan leda till att informanten känner sig otillräcklig och 

inte lämnar korrekt eller tillräcklig information. 
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Studien stärks av att av de femton sjuksköterskor som medverkade var det både män och 

kvinnor och detta kan öka på studiens variationsbredd. En styrka kan också ses i att 

informanternas kön inte tas i beaktande. Huruvida kön är relevant då studien efterfrågar 

sjuksköterskors erfarenhet är oklart, därför har författarna valt att inte ta hänsyn till vilket kön 

informanten hade, då det är mer relevant med verksamma år som sjuksköterska och antal år 

som yrkesverksam på akutmottagning för att få svar på det efterfrågade syftet.  

 

Inte heller har författarna valt att ta hänsyn till informanternas ålder då författarna anser att en 

persons ålder inte säger någonting om personens yrkes-arbetslivserfarenhet. Dock kan en 

persons livserfarenhet avspegla sig i yrkeserfarenheten detta kan vara både en styrka och en 

svaghet, dock inte gällande klinisk information som till exempel läkemedelskunskap. 

Författarna anser att ålder och kön inte påverkar variationsbredden då varken ålder eller kön 

ingår i inklusionskriterierna eller exklusionskriterierna, inte heller har betydelse vid erfarenhet 

från en given situation. Om variationsbredden eller bristen på variationsbredd påverkar 

resultatet är det upp till de som utför och granskar studien att bedöma enligt Malterud (2014). 

 

Datainsamling 

Danielsson (2012) menar att semistrukturerade intervju med öppna frågor där intervjuaren 

anpassar sig efter svaren på de frågor som ställs ställer stora krav på den som intervjuar och 

kräver visst mått av erfarenhet i att intervjua. Därför valde författarna att genomföra 

intervjuerna med hjälp av en intervjuguide, bestående av elva frågor, då det ger möjlighet att 

strama upp och styra intervjun mot den riktning forskarna söker svar, författarna är medvetna 

om att det kan vara hämmande i berättandet med en strikt intervjuguide i stället för att 

använda en ostrukturerad intervju med enbart öppna frågor, därför valde författarna att ta med 

frågan om informanten hade någonting de ville förtydliga i det de nyligen sagt, på ett flertal 

ställen i intervjuguiden. Forskarna tycker att det känns tryggare att ha stöd av en tydlig 

struktur under intervjun dels för att forskarna är oerfarna vad det gäller att genomföra 

intervjuer och för att de upplever att det är lättare att hålla sig inom ämnets ramar.  

 

Författarna är medvetna om att vid en intervju med intervjuguide kan interaktionen i 

intervjusituationen förstöras om intervjuaren enbart styrs av sina frågor. Författarna valde att 

genomföra intervjuerna på informanternas arbetsplats under ett arbetspass i avskildhet, i en 

lugn miljö, dock var det flertalet patienter på arbetsplatsen vid intervjutillfället, då kan 

känslan hos informanten vara att denne inte var där denne behövdes bäst och detta kunde göra 

att informanten kanske inte hade ro att tänka igenom sina svar på djupet, detta var inget 

författarna uppmärksammade under intervjun inte heller påtalades det av någon av 

informanterna vare sig undet intervjun eller efteråt. Dock är detta viktigt att beakta då det är 

av stor vikt att informanten känner sig avslappnad vid intervjutillfället. 

 

Enligt Polit och Beck (2017) kan studiedeltagare utelämna personlig och detaljrik information 

på grund av stressande faktorer. McConnell-Henry, James, Chapman och Francis (2010) 

menar att den enskilda lugna och avskilda miljön där intervjun genomförs har stor betydelse i 

frågan om hur informanten vågar öppna sig och delge forskaren sina personliga erfarenheter. 

McConnell-Henry, et al. (2010) menar till skillnad från Malterud (2014) att det inte behöver 

vara en nackdel att intervjua informanter där det finns en relation mellan författare och 

informant. 

 

Då det inte fanns någon relation mellan författare och informanter krävdes en inledande 

period i samtalet för att skapa förtroende vilket gör att tidsåtgången vid intervjutillfället kan 

ha ökat (McConnell-Henry, et al., 2010). 
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Samtliga intervjuer spelades in, med informanternas godkännande, med hjälp av författarnas 

mobiltelefon. Enligt Doody och Noonan (2013) är ljudinspelningar att föredra framför enbart 

anteckningar då fokus flyttas från det som informanten delger författaren. Doody och Noonan 

(2013) menar även att då författarna är noviser gällande intervjuteknik är ljudinspelning ett 

lämpligt hjälpmedel att ha som stöd. 

 

Dataanalys 

Danielsson (2012) beskriver att det finns olika metoder att analysera data med som ska 

användas för att komma fram till ett resultat på syftet i den aktuella studien. 

Författarna hade genom hela dataanalysen haft fokus på studiens syfte vilket underlättade 

analysarbetet då man skulle gå igenom mängder av information i alla enskilda intervjuer, hela 

intervjun, flera gånger för att få ett grepp om vad som framkom och för att fånga kärnan i 

intervjun kopplad till syftet. Desto fler gånger författarna läste varje intervju allt tydligare 

blev innehållet, författarna har stöd av Sandelowski (1995) i detta förfarande. 

Under en analysmetod där det är genom det subjektiva perspektivet som datan tolkas har det 

för författarna varit en utmaning att sortera fram information som varit relevant för studiens 

syfte.  

 

 

Elo och Kyngäs (2008) påtalar att det kan vara en risk att man under textanalysen tolkar in för 

mycket i resultatet och därmed inte få en korrekt analys av innehållet, under 

textbearbetningen återgick författarna ständigt till de koder författarna tagit fram samt 

kategorier och underkategorier för att inte förvränga vad som sagts och för att kontrollera att 

det viktigaste och mest relevanta för studiens syfte framkommer. Författarna utgick från det 

viktiga, uppenbara och textnära i innehållet. 

 

I intervjuguiden (bilaga A) finns två frågor gällande tid  

-Vad är din bedömning angående hur lång tid handläggningen tog totalt? 

- Vad anser du om tiden i det här fallet? 

Då dessa frågor inte är relevant för att få svar på studiens syfte, har författarna valt att bortse 

från svaren på dessa. 

Slutsats 

Vår slutsats, baserad på intervjun av femton sjuksköterskor, är att när det gäller smärtlindring 

på akutmottagning beror handläggningen på tryggheten i sjuksköterskans yrkeserfarenhet. 

Det verkar finnas en brist på erfarenhet gällande handläggning av smärtlindring hos 

sjuksköterskor på akutmottagningar och vi anser att det på arbetsplatsen bör ses över hur man 

kan stärka sjuksköterskor i sin bedömning och handläggning genom att ge tillfälle till 

utbildning och diskussion för att ge en trygg arbetsmiljö, ökad patientsäkerhet och en ökad 

patientnöjdhet. 

Klinisk tillämpbarhet 

Målet med denna studie var att undersöka sjuksköterskornas erfarenheter kring handläggning 

av smärtlindring till patienterna på akutmottagningen. 

Resultatet skulle kunna användas för att visa hur det ser ut på en akutmottagning i dag vad 

gäller hanteringen av smärtlindring. Resultatet skulle också kunna användas för att göra 

vidare studier för att lyfta fram vilka möjligheter det finns för att förbättra sjuksköterskors 

trygghet i användandet av generella ordinationer och de instrument som finns för att hantera 

smärta på akutmottagningar. 
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Bilaga A 

  

  

Intervjuguide 

Intervjun inleds med att återigen 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.    

  

Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? 

Hur länge har du arbetat som verksam sjuksköterska inom akutsjukvård? 

Kan du berätta om din handläggning av patienter som har smärta, du kan ta någon patient som 

du nyligen har träffat? 

Kan du berätta mer (följdfråga) 

Hur bedömer du vilka patienter som är i behov av smärtlindring? 

Vad är din bedömning angående hur lång tid handläggningen tog totalt? 

Vad anser du om tiden i det här fallet? 

Vilken ordination utgick du ifrån när du gav smärtlindringen? 

Hur många patienter har du ansvar för nu som är i behov av smärtlindring? 

Hur upplever du de förutsättningar du har för att lindra smärta på akutmottagningen? 

Följdfrågor - Kan du utveckla? 

Avslutningsvis, som kort sammanfattning: Har jag uppfattat dig rätt……? 

Har du någonting som du vill tillägga eller fråga? 
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Bilaga B 

Intervjuinformation 

Information till studiedeltagare 

Bakgrund och syfte med studien 

Ett av det vanligaste behovet hos patienter som befinner sig på akutmottagningar är 

smärtlindring. Ibland är väntetiderna långa och smärta påverkar patienterna negativt. En stor 

del av arbetet på en akutmottagning handlar, för en sjuksköterska, om att behandla smärta och 

det är sjuksköterskans ansvar att ge god omvårdnad och att lindra smärtan. Syftet med studien 

är att undersöka sjuksköterskors handläggning av smärtlindring på akuten. 

  

Förfrågan om deltagande 

Med egenskap av sjuksköterska tillfrågas du om du vill delta i studien. Alla sjuksköterskor 

som arbetar på denna utvalda klinik på denna akutmottagning tillfrågas att delta. 

Genomförande av studien 

Vi önskar att genom en intervju få ta del av ditt arbete. Intervjuerna kommer att ljudinspelas. 

Intervjuerna kommer att ske på din arbetsplats på en tid som passar dig. Deltagande i studien 

är helt frivilligt och kan när som helst, utan förklaring, välja att avbrytas. 

Hantering av data och sekretess 

All insamlade data kommer att vara konfidentiell, och förvaras otillgängligt för obehöriga. I 

den slutliga uppsatsen kommer ingen av de inblandade personerna att kunna identifieras. Efter 

avslutat arbete kommer all insamlade data att kasseras. 

  

Tillsammans med vår handledare från Sophiahemmet Högskola så är vi ansvariga för studien, 

kontakta gärna oss via nedanstående uppgifter om frågor uppstår. 

Studien har fått godkännande av akutklinikens verksamhetschef. 

  

_________________________________ 

Anna-Karin Westerlund, Student. 

tel:                             e-post:                          

                                                  

_________________________________                ______________________________                    

       

Karin Holmberg, Student                                          Taina Sormunen, Handledare 

  tel:                              e-post:                                   tel:                         e-post: 
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Bilaga C 

Samtyckesformulär 

Jag har tagit del av informationen angående sjuksköterskors erfarenheter av handläggning av 

smärta hos patienter på akutmottagningar. 

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. Jag 

samtycker genom min underskrift till att delta i studien.   

  

  

  

…………….……………………………………………………………………………..... 

Ort och Datum                                                                   Underskrift forskningsperson 

  

……………………………………………………………………………………………..         

Namnförtydligande 
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Bilaga D     Avesta 2019-01-21 

Till verksamhetschef: 

Carola Lindblom 

Akutmottagningen Avesta lasarett 

Vi heter Anna-Karin Westerlund och Karin Holmberg och är Studenter på 

specialistsjuksköterskeprogrammet vid Sophiahemmet Högskola som ska genomföra ett 

självständigt arbete på avancerad nivå omfattande 15 högskolepoäng. Området som ska 

studeras berör handläggningen av smärtlindring på akutmottagningen (var god se nästa sida 

för sammanfattning av studiens innehåll och uppläggning). Vi är därför mycket intresserade 

av få genomföra arbetet vid Akutmottagningen, Avesta lasarett.  

Om Du godkänner att studien genomförs på akutmottagningen, är vi tacksamma för din 

underskrift av denna bilaga som därefter returneras i bifogat svarskuvert. Om Du känner dig 

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

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

eller vår handledare. 

 

Vänlig hälsning   

__________________________  __________________________ 

Students namnteckning   Students namnteckning 

__________________________  __________________________ 

Students namnförtydligande  Students namnförtydligande 

__________________________  __________________________ 

Students telefonnummer   Students telefonnummer 

__________________________  __________________________ 

Students E-postadress   Students E-postadress 

__________________________                                   __________________________                                  

Handledares namnteckning                                            Handledares telefonnummer                                          

__________________________                                   __________________________     

Handledares namnförtydligande                                    Handledares E-postadress                                     
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Bilaga D     Falun 2019-01-21 

Till verksamhetschef: 

Åsa Hammarbäck 

Akutmottagningen Falulasarett 

Vi heter Anna-Karin Westerlund och Karin Holmberg och är Studenter på 

specialistsjuksköterskeprogrammet vid Sophiahemmet Högskola som ska genomföra ett 

självständigt arbete på avancerad nivå omfattande 15 högskolepoäng. Området som ska 

studeras berör handläggningen av smärtlindring på akutmottagningen (var god se nästa sida 

för sammanfattning av studiens innehåll och uppläggning). Vi är därför mycket intresserade 

av få genomföra arbetet vid Akutmottagningen, Falulasarett.  

Om Du godkänner att studien genomförs på akutmottagningen, är vi tacksamma för din 

underskrift av denna bilaga som därefter returneras i bifogat svarskuvert. Om Du känner dig 

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

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

eller vår handledare. 

 

Vänlig hälsning   

__________________________  __________________________ 

Students namnteckning   Students namnteckning 

__________________________  __________________________ 

Students namnförtydligande  Students namnförtydligande 

__________________________  __________________________ 

Students telefonnummer   Students telefonnummer 

__________________________  __________________________ 

Students E-postadress   Students E-postadress 

__________________________                                   __________________________                                  

Handledares namnteckning                                            Handledares telefonnummer                                          

__________________________                                   __________________________     

Handledares namnförtydligande                                    Handledares E-postadress                                     
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Sammanfattning av ARBETETS upplägg och innehåll 

Arbetets titel: Sjuksköterskors erfarenheter av handläggning av smärta hos patienter på 

akutmottagningar  

Problemområdet 
Smärta är en av de vanligaste orsakerna till att patienter söker på akutmottagningarna runt om 

i Sverige.  Då omsättning av sjuksköterskor på akutmottagningar i landet är stor innebär det 

att en omfattande del av de anställda sjuksköterskorna inte besitter någon längre tids 

yrkeserfarenhet inom akutsjukvård. Det visat sig att patienter inte är nöjda med 

smärtlindringen de erhållit på akutmottagningen.  

SYFTE 

Syftet är att undersöka sjuksköterskornas handläggning av smärtlindring på akutmottagning 

Metod/Design 

Vi kommer att göra en Intervjustudie där vi intervjuar sjuksköterskor på akutmottagningen. Vi 

använder oss av ljudinspelning och dokumentation. Inga journalgranskningar kommer att ske 

och inga persondata samlas in. Vi har som mål att utföra intervjuerna i december månad och 

vara klara före jul. 

 

Jag godkänner härmed att Anna-Karin Westerlund och Karin Holmberg får utföra studien 

”Smärtlindring på akuten” på kliniken under tidsperioden januari-Februari 2019. 

 

__________________________ 

Ort, datum 

 

__________________________ 

Namnteckning, Verksamhetschef 

 

__________________________ 

Namnförtydligande 
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 Bilaga E (diarienummer: 20181207/1431) 

 

  

 

  

Etikrådets bedömning om projektet behöver etikprövas 

Projektansvarig Ani Henttonen 

Titel Sjuksköterskors erfarenheter av handläggning av smärta hos patienter på 

akutmottagningar 

Program Specialistsjuksköterskeprogram inrikting akutsjukvård 

Datum 2018-12-04 

  

  

Forskningsetiska rådets anteckningar 

Tillståndspliktigt Ja ☐    Nej ☒ 

  

Kommentarer 

Inga personuppgifter hanteras. 

Etikrådet har inga invändningar mot att projektet utförs som ett självständigt arbete på 

avancerad nivå på SHH under förutsättning att verksamhetschefs eller motsvarandes 

godkännande erhålls. 

  

Ytterligare kommentarer: 

Titeln överensstämmer inte med syftet. Frågorna kan besvaras med JA eller NEJ. 

Omformulera dem. 

  

  

Ledamot av forskningsetiska rådet 

Namn 

Maria Kumlin 

Datum 

 2018-12-21 

 


