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Sammanfattning: Smärta är ett av de vanligast förekommande symtomen hos 

patienter på akutmottagningen. Obehandlad smärta leder till 
fysiska och psykiska konsekvenser som orsakar individen stort 
lidande. Detta kan få till följd att patientens tilltro till sjukvården 
undermineras. Adekvat smärtbehandling är en grundsten i 
sjuksköterskans omvårdnadsarbete. 
Syftet med studien var att belysa faktorer som påverkar 
sjuksköterskans smärtbedömning och smärtbehandling inom 
akutmottagningsverksamhet. Studien utfördes som en 
litteraturstudie där 18 vetenskapliga artiklar analyserades. 
Resultatet visar att faktorer som påverkar sjuksköterskans 
smärtbedömning och smärtbehandling kan kopplas till 
organisation, människosyn, kunskap och kommunikation och att 
dessa berör varandra. Ökad kunskap kan utgöra en positiv 
påverkansfaktor inom alla dessa teman, därför bör fortlöpande 
utbildning och även handledning inom området ges till 
yrkesverksamma sjuksköterskor. Det finns behov av fördjupad 
forskning på området, gärna kvalitativa studier för att öka 
förståelsen för vad som påverkar sjuksköterskan i hennes 
smärtbehandlingsåtgärder. 
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study was conducted as a literature review where 18 scientific articles 
were analyzed. The results show that factors affecting nurse’s pain 
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Inledning 
Smärta av olika genes är en av de vanligaste sökorsakerna på en akutmottagning 
(Garbez & Puntillo, 2005). Trots detta visar upprepade studier (Garbez & Puntillo, 
2005; Rupp & Delaney, 2004) att patientens smärta behandlas otillfredsställande och 
ibland inte alls. I kompetensbeskrivning för sjuksköterskor fastslår Socialstyrelsen 
(2005) att sjuksköterskan ska ha förmåga uppmärksamma och möta patientens 
sjukdomsupplevelse och lidande samt så långt möjligt lindra detta genom adekvata 
åtgärder. Wikström (2006) beskriver hur omvårdnadsarbete på en akutmottagning 
speglas av många, ofta korta möten där stora krav ställs på sjuksköterskans kompetens, 
effektivitet och handlingskraft för att rätt patient ska få rätt diagnos och behandling i rätt 
tid. Mc Guire (1992) poängterar i sin forskning att medvetenhet om att 
smärtupplevelsen innehåller både sensoriska och känslomässiga komponenter samt att 
indelningen av smärta i dimensioner understryker vikten av ett holistiskt synsätt 
gentemot patienten. Människan består av en helhet som konstant anpassar sig till 
omgivningen och på detta viset möter och reagerar hon också på smärta. Brattberg (i 
Werner & Strang, 2003) framhåller att en av de viktigaste omvårdnadsaspekterna vad 
gäller smärta och otillräcklig smärtbehandling är att den orsakar individen stort lidande 
och underminerar patientens tillit till sjukvården. 
Suboptimal smärtbehandling kan enligt Werner och Strang (2003) leda till 
komplikationer av allvarlig karaktär, med påverkan på andning, cirkulation, metabolism 
och rörlighet. Killander, Modig och Nilsson (1999) beskriver att när den akuta smärtan i 
samband med skada eller sjukdom är svår kan den också vara mycket ångestskapande. 
Werner och Strang (2003) belyser problem som kan följa av att en obehandlad akut 
smärta utvecklas till ett långvarigt smärttillstånd då även depression och ångestsymtom 
uppstår. Dessa komplikationer ökar patientens lidande och behov av vård och 
sjukskrivning och ger stora samhällsekonomiska konsekvenser. 
 

Bakgrund 

Historia 

Upplevelse av smärta förekommer i varje människas liv, och önskan att förstå smärtan 
har således utmanat människan genom historien (Haegerstam, 1996). Smärtans koppling 
till lidande har gett den en central betydelse inom religion (Medicinska forskningsrådet, 
1999) och därmed också gjort den till ett vanligt tema inom konst och litteratur 
(Haegerstam, 2008; Medicinska forskningsrådet, 1999). I det gamla Egypten ansåg man 
att smärta som inte hade någon synbar orsak var ett resultat av att gudar eller de dödas 
andar trängde in i kroppen. Dessa kunde sedan försvinna ut ur kroppen via urin eller 
nysningar. Fornegyptierna behandlade smärta med opium, detta omnämns första gången 
i en papyrusskrift från 1550 före Kristus. Filosoferna i den grekiska högkulturen hade 
liknande tankar och gjorde även kopplingar till emotionella upplevelser. Celsus, läkare i 
Rom under det första seklet e. Kr förknippade smärta med inflammation. Åderlåtning 
eller koppning ordinerades som behandling mot smärttillstånd men också olika salvor 
innehållande svavel, opium eller senap. I Rom levde något senare Galenos som gjorde 
den första klassificeringen av smärta efter kvalitet. Galenos ansåg att en anledning till 
smärta kunde vara rubbningar i balansen av de fyra temperamenten: blod, flegma, gul 
galla och svart galla. Galenos tankar har legat till grund för synen på smärta i olika 
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perioder fram till 1800-talet. I samband med att kristendomen fick fotfäste med fokus på 
Jesu lidande på korset, började smärta betraktas som ett Guds straff som drabbade 
särskilt utvalda. I livet efter döden väntade en belöning och man började därför att 
stoiskt uthärda smärttillstånd (Haegerstam, 1996). Under medeltiden förekom också 
exorcism som behandling, då man ansågs vara besatt av onda andar efter att inte ha varit 
lojal mot sin Gud (Medicinska forskningsrådet, 1999). Under 1800-talet utvecklades 
den naturvetenskapliga synen på smärta genom större kunskaper i fysiologi och därmed 
också smärtfysiologi. Flera nya läkemedel för behandling utvecklades bland annat 
kodein, acetylsalicylsyra och paracetamol. Världshälsoorganisationen (WHO) kom 
1986 med rekommendationer för behandling av cancersmärta utformade som en 
trappstegsmodell (Werner & Strang, 2003). Basen på trappan består av icke-opioida 
läkemedel och trappas upp till behandling med svaga opioider eller starka opioider tills 
adekvat smärtlindring uppnås. Opioiden kan antingen ersätta eller kombineras med 
icke-opioiden.  Denna behandlingsmodell har visat sig vara framgångsrik även vid 
andra smärttillstånd och används i läroböcker och riktlinjer som stöd för att utforma en 
individualiserad smärtbehandling (Werner & Strang, 2003; Hawtorn & Redmond, 1999; 
Killander et al., 1999). 

 

Begreppet smärta 

Enligt Werner och Strang (2003) är smärta kroppens generella varningssignal för en 
hotande vävnadsskada och något alla har erfarenhet av på olika sätt. Smärta 
klassificeras efter sitt tidsförlopp i akuta eller långvariga smärttillstånd samt efter sin 
etiologi och indelas då efter sina bakomliggande orsaker i nociceptiva, neurogena, 
psykogena eller idiopatiska smärttillstånd. Vid akut smärta frisätter kroppen en mängd 
stresshormoner. Ett antal allvarliga komplikationer däribland hjärtinfarkt, 
lunginsufficiens och cerebrovaskulär sjukdom riskerar att tillstöta om akut smärta 
lämnas obehandlad (Werner & Strang, 2003).  Dessa komplikationer går att förebygga 
genom adekvat smärtbehandling i form av analgetika som minskar den fysiologiska 
stressreaktionen. International Association for the study of Pain beskriver smärtans 
komplexitet genom följande definition: “En obehaglig sensorisk och känslomässig 
upplevelse förenad med vävnadsskada eller hotande vävnadsskada eller beskriven i 
termer av sådan skada.” (Werner & Strang s.13). Formuleringen understryker innehållet 
av både fysiologiska och psykologiska komponenter i begreppet smärta (Werner & 
Strang, 2003). Detta sätt att se på fenomenet smärta har utvecklats och renderat ökad 
uppmärksamhet under det sista femtiotalet år och resulterat i utformande av ett antal 
flerdimensionella modeller för att öka förståelsen för den subjektiva upplevelsen 
(Haegerstam, 2008; McGuire, 1992). Smärta är ett mångfacetterat sinnesintryck som är 
subjektivt och unikt för individen (Werner & Strang, 2003), det inbegriper såväl 
sensoriska som emotionella och utvärderande delar. Dess karaktär, intensitet och 
betydelse har patienten full tolkningsrätt i. Relationen mellan sensoriska, emotionella 
och utvärderande komponenter av smärtupplevelsen och dess aktivering av specifika 
områden i hjärnan har kunnat påvisas med nyare neurofysiologiska 
undersökningsmetoder. Killander et al. (1999) förklarar att en tidigare smärtsam och 
traumatisk upplevelse kan förstärka upplevelsen i en framtida kritisk situation. Verbala 
och kroppsliga uttryck som gråt, klagan suckar, mimik samt förändringar i andnings- 
och rörelsemönster är exempel på vad Werner och Strang (2003) beskriver som 
smärtbeteende. Hur och när människor kommunicerar sin smärta är kulturellt betingat 
och svårigheter i kommunikation kan uppstå relaterat till patientens och vårdarens olika 
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kulturella bakgrund (Hanssen, 1996).  Omvärldens reaktioner på smärtbeteendet 
tillsammans med tidigare smärterfarenheter menar Werner och Strang (2003) i hög grad 
påverkar den ångest och rädsla som uttrycks i lidandet. Hur den enskilde upplever och 
uttrycker smärta bygger på individens tidigare erfarenheter och på vilka tankar smärtan 
väcker kring graden av allvar i sjukdomssymtom. Smärtans många dimensioner innebär 
att vårdgivaren, före beslut om behandling behöver skaffa bred information om 
patientens upplevelse och analysera denna ur flera perspektiv (Fosnocht, Swanson, & 
Barton, 2005). 
 

Akutmottagningen 

Omvårdnaden på en akutmottagning skiljer sig från den på en vårdavdelning 
(Göransson, Eldh & Jansson, 2008; Muntlin, Gunningberg & Carlsson, 2006) på så vis 
att patienter anländer i behov av mer eller mindre omedelbar uppmärksamhet och att 
patientflödet kan vara mycket varierande från en tidpunkt till en annan.  Patienterna som 
söker vård gör detta på grund av olika symtom, ett eller flera, där smärta av varierande 
genes är ett betydande inslag och de har oftast vid inskrivningen ingen diagnos. För 
personalens del innebär detta att man under alla omständigheter och utan möjlighet till 
förberedelse måste ta emot den person som söker hjälp och att snabba beslut många 
gånger behöver fattas (Göransson et al., 2008; Muntlin et al., 2006; Wikström, 2006). 
Detta beskrivs också av Jones, Endacott och Crouch (2003), liksom hur sjuksköterskans 
uppgift därmed blir att sätta patienten i centrum, lyssna på patienten och acceptera 
patientens upplevelse av akut vårdbehov. Wikström (2006) beskriver akutmottagningen 
som en knutpunkt i sjukvården. De allra flesta patienter som läggs in på sjukhuset har 
direkt eller indirekt passerat akutmottagningen. Samarbetskontakterna med andra 
vårdinstanser såsom primärvård, ambulans, röntgenavdelning, laboratorier, det egna 
sjukhusets vårdavdelningar och även andra sjukhus är många. Arbetsbelastningen kan 
periodvis vara mycket hög och då tvingas sjuksköterskan att prioritera de mest 
nödvändiga åtgärderna hos varje patient. För patienten kan situationen upplevas som 
kaotisk. Psykosociala omvårdnadsåtgärder såsom att samtala en stund tvingas anstå. 
Muntlin et al. (2006) speglar detta fenomen genom att påvisa hur patienter upplever att 
sjuksköterskor inte visar intresse för deras livssituation. 
Personalen på en akutmottagning behöver snabbt etablera en förtroendeingivande 
relation med patienten, samtidigt som de behöver ha överblick på samtliga patienter för 
att tidigt upptäcka och sätta in åtgärder för dem som eventuellt försämras (Wikström, 
2006). 
Akutmottagningstriage är en metod (Göransson et. al., 2008) som utvecklats för att 
prioritera vilken av de enskilda patienterna på mottagningen som har det största och 
mest omedelbara behovet av medicinsk vård, men också (Graham, 2002) för att 
effektivisera arbetet på enheten. Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 1982:763) säger 
i 2§ att patienter som söker vård snarast ska bedömas avseende medicinskt behov och 
sedan prioriteras därefter. Patienterna som anländer till akutmottagningen bedöms vid 
triage av en sjuksköterska efter en strukturerad mall för att avgöra i vilken turordning de 
ska undersökas av läkare (Göransson et. al., 2008). 
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Smärtbedömning på akutmottagningen 

Undersökningar har (Garbez & Puntillo, 2005) visat att mer än 70 % av de sökande på 
en akutmottagning anger smärta som en sökorsak. Akutmottagningen är ofta den första 
tillgängliga hjälpen för patienter med både traumatiska och icketraumatiska 
smärttillstånd. Akut, nociceptiv smärta som förekommer hos patienter på en 
akutmottagning är många gånger orsakad av en mer omfattande vävnadsskada till följd 
av trauma eller sjukdom. Nairn, Whotton, Marshal, Roberts och Swann (2004) lyfter 
fram smärta som en viktig vägvisare för hur patienter tolkar allvaret i sina symtom. 
Smärta skapar också oro över bristande förmåga att ta hand om sig själv samt väcker 
frågor hos patienten kring legitimiteten i att uppsöka akutmottagningen. Werner och 
Strang (2003) understryker att den enskildes upplevelse av smärta är högst individuell 
och att den beskrivning som patienten ger av sina problem aldrig kan ifrågasättas.  Detta 
synsätt betonas även av Killander et al. (1999) i deras påtalande om att det aldrig bara är 
ett organ som har ont utan en hel människa med alla sina mänskliga dimensioner vilket 
gör det omöjligt att jämföra smärta hos patienter med samma sjukdomsdiagnos eller 
skada. Pasero och McCaffery (2001) hävdar att smärta varken kan bevisas eller 
motbevisas och att patientens utsagor om smärta bör accepteras som de mest vägledande 
och väga tyngre än observerat smärtbeteende eller vitalparametrar vid smärtbedömning. 
En adekvat smärtbedömning baserad på patientens upplevelse tillsammans med en 
attitydförändring kring smärtbehandling är ett första steg mot att 
akutmottagningspersonal bör ändra fokus från omedelbar orsaksdiagnos av smärtan till 
omedelbar smärtlindring (Fosnocht et al., 2005). Ett flertal triagesystem har utvecklat 
smärtbedömningsinstrument (Göransson et al., 2008). Forskning har visat på att 
användandet av smärtbedömningsinstrument ökar benägenheten att också behandla 
smärta och att det även kan förkorta väntetiden till smärtbehandling (Fosnocht et al., 
2005). På akutmottagningen bedöms ofta patientens smärta och effekten av given 
behandling med hjälp av smärtskattningsskalor. En vanligt förekommande är den 
visuella analoga skalan (VAS-skalan), ett annat alternativ är numeric rating scale (NRS) 
som visat sig vara likvärdig den föregående (Göransson et al., 2008). Skalorna är 
linjära, numrerade från ett till tio och kopplade till en verbal beskrivning av 
smärtintensitet. Båda möjliggör en jämförelse av smärtintensitet hos en och samma 
person vid olika tillfällen men säger inget om hur länge smärtan har pågått (Killander et 
al., 1999). 
 

Smärtbehandling på akutmottagningen 

Blank et al. (2001) har studerat om adekvat smärtbedömning och ändamålsenlig 
smärtlindring står i samband med hur nöjda patienterna är med vården. Resultaten av 
studien visade att patienter inte förväntade sig smärtfrihet på akutmottagningen utan 
mer att smärtan skulle vara på en hanterbar nivå. Drygt hälften av patienterna i studien 
erbjöds smärtlindring. Många av patienterna skickades hem med mer smärta än de 
upplevde var acceptabelt. Andra studier (Muntlin et al., 2006; Fosnocht et al., 2005) 
visar på att underbehandling av smärta är vanligt trots att vårdpersonalen noterar 
svårighetsgraden av smärta.  Detta menar Blank et al. (2001) pekar i riktning mot att 
patienter har låga förväntningar på smärtbehandling och att personalen dessutom ofta 
undviker problemet. Underbehandling med opioider är enligt Fosnocht et al. (2005) 
vanligt. Smärtbehandling bör ha hög prioritet inom akutmottagningstriage för att 
patienten snarast möjligt ska få smärtlindring (Fosnocht et al., 2005).  Teanby (2003), 
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beskriver triagesjuksköterskans roll som allt viktigare i takt med att antalet besök till 
akutmottagningen ökar och triageringen innebär patientens första kontakt med 
vårdpersonalen. Smärtlindring med rätt interventioner kan initieras tidigt, och som unikt 
exempel ingår smärtbedömning som prioriteringsaspekt i Manchester Triage Scale 
(Teanby, 2003). 
Det finns ett stort urval av analgetika tillgängligt inom akutsjukvården. Fosnocht et al. 
(2005) menar att smärtlindring hör till ett av vårdpersonalens viktigare ansvarsområden 
men också till något av det bästa vi kan ge patienten. Nairn et al. (2004) påvisar att 
smärtlindring är en viktig del i omvårdnaden och att det inom smärtbehandlingsområdet 
finns utrymme för mer uppmärksamhet och praktiska förbättringar. Detta menar Nairn 
et al. (2004) skulle leda till att patienternas förväntningar på smärtbehandlig kan 
överträffas och därigenom öka deras tillfredsställelse med omvårdnaden. Bortom 
bristande lindring från lidande visar Fosnocht et al. (2005) att underbehandling av akut 
smärta också signifikant bidrar till utvecklingen av långvariga smärttillstånd.  Enligt 
Killander et al. (1999) finns det flera anledningar till att patienter inom sjukvården 
underbehandlas, detta anses bero på faktorer som bristande kunskap om smärta och 
smärtbehandling samt misstroende mot patienter. Påverkar dessa faktorer 
sjuksköterskan på akutmottagningen i hennes bedömning och behandling av smärta? 
Finns ytterligare påverkansfaktorer specifika för akutmottagningsverksamhet? 
 

Syfte 

Syftet var att belysa faktorer som påverkar sjuksköterskans bedömning och behandling 
av patienter med smärta inom akutmottagningsverksamhet. 
 

Metod 

Som vägledning i uppsatsprocessen användes Fribergs (2006) lärobok, valet av metod 
föll därutifrån till att göra en litteraturöversikt i ämnet. Metoden är användbar då 
frågeställningen är vid och avsikten är att inventera befintlig kunskap i ämnet som kan 
ha berörts i både kvantitativ och kvalitativ forskning. 
 

Datainsamling 

För att avgränsa problemområdet utfördes en inledande litteratursökning. Med stöd av 
den inledande litteratursökningen samt syftesformuleringen valdes de primära sökorden. 
Systematiska sökningar för att finna artiklar till resultatet genomfördes i databaserna 
PubMed och Cinahl. Fritextsökningar utfördes i Pubmed, Cinahl och Academic Search 
Elite. MesH- respektive Thesaurustermer användes som ett hjälpmedel i PubMed och 
Cinahl för att sökningarna även skulle omfatta synonymer och databasens 
begreppsindelning. Den booleska sökoperatören AND användes tillsammans med olika 
kombinationer av sökorden i samtliga databaser. De primära sökorden var: smärta, 
attityd, akutmottagning och sjuksköterska. 
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Tabell 1. Redovisning av sökord 
Sökord Pubmed 

MesH 
Cinahl 
Thesaurus 

Academic 
search Elite 
fritext 

Fritext Synonymer 
som använts 

Smärta Pain Pain Pain Pain Pain 
management, 
measurement, 
assessment 

Attityd Attitude 
Attitude of 
Health 
Personnel 

Attitude 
Nurses 
Attitude 

Attitude Attitude Perception 
Knowledge 
Experience 

Akutmottagning Emergency 
Service 

Emergency 
Service 

Emergency 
Department 

Emergency 
Department 
– Service 

 

Sjuksköterska Nurses Nurses  Nurs* Emergency 
Nursing 

 
Sökningar begränsades utifrån de valda inklusionskriterierna.  Artiklarna skulle vara 
publicerade under åren 2003-2009, på engelska. I Cinahl efterfrågades peer- 
reviewgranskade artiklar och abstract skulle finnas. De artiklar som återfanns i Pubmed 
kontrollerades avseende peer-reviewgransknig på tidskrifternas hemsidor. Forskningen 
skulle beröra sjuksköterskans attityd till smärta och omvårdnad kring denna. Artiklarna 
skulle också kunna knytas till akutmottagningsverksamhet. 
Reviewartiklar samt artiklar om pediatrisk vård exkluderades. 
Då det efter noggrannare genomläsning av de först funna artiklarna visade sig vara svårt 
att finna omvårdnadsartiklar med frågeställningar kring just attityd genomfördes 
sökningar på synonymer utifrån den definition som gjorts av begreppet. 
Därefter utvidgades publikationsåren till att gälla 1999-2009. Då sökandet i databaserna 
fortfarande gav klent utbyte beslutades att ändra syftesformuleringen till det nu 
befintliga syftet vilket bättre överensstämde med det bearbetade materialet. De 
ursprungliga sökningarna kontrollerades och kompletterades för att fastställa mättnad i 
resultatet.  De använda sökorden samt MesH- och Thesaurustermerna redovisas i 
tabellform, se tabell 1. 
De sökningar som inte gav några träffar eller användbara nya artiklar redovisas inte i 
sökhistoriken (Tabell 2, bilaga I). Tabellen för sökhistoria redovisar antal genomlästa 
abstract efter borträknande av dublettsvar. Tre artiklar som bedömdes intressanta 
återfanns i referenslistor och söktes manuellt. 
De artiklar som i titel och abstract stämde överens med studiens syfte skrevs ut i fulltext 
eller beställdes via biblioteket på Länssjukhuset i Halmstad. Tjugofem artiklar valdes i 
enlighet med inklusionskriterierna ut till urval ett. Studiematerialet lästes igenom och 
diskuterades för att finna de artiklar som var relevanta för studien. De artiklar som inte 
självklart kunde inkluderas eller exkluderas genomlästes åter för att bedöma 
överensstämmelse med studiens syfte. Till urval två valdes efter diskussion arton 
artiklar ut vilka skulle användas i resultatet. Därefter granskades innehållet avseende 
vetenskaplig kvalitet enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för studier 
med kvantitativ respektive kvalitativ metod. Granskningen redovisas i artikelöversikten, 
tabell 3, bilaga II. 
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Databearbetning 

Studiematerialet sammanställdes i en artikelöversikt för att få en överskådlighet av 
syfte, metod, bortfall, slutsatser och vetenskaplig kvalitet, se tabell 3, bilaga II. Med en 
induktiv ansats genomlästes och granskades artiklarnas mest framträdande resultat vilka 
sammanställdes i kategorier. Dessa kategorier utgjordes av resultat som belyste 
kunskap, erfarenhet, vårdmiljö, vårdkultur, kommunikation samt en liten mängd resultat 
som byggde på patientrelaterade påverkansfaktorer.  Jämförelser gjordes av resultaten 
inom de olika kategorierna för att utröna förekomst av likheter eller skillnader samt 
närmare vilka faktorer som ansågs vara orsak till påverkan på sjuksköterskans 
smärtbedömning och smärtbehandling. Kategorierna abstraherades efter grundliga 
diskussioner vidare till de teman som utgör presentationen av litteraturstudiens resultat. 

 

Resultat 
Resultatet presenteras i fyra övergripande teman av de mest framträdande faktorerna 
som påverkar sjuksköterskans smärtbedömning och smärtbehandling inom 
akutmottagningsverksamhet. Det första temat inbegriper resultat som kan knytas till 
sjuksköterskans förhållningssätt och den inställning som ligger till grund för agerandet i 
mötet med patienter med smärta. Under temat kunskap beskrivs sjuksköterskors 
teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter som påverkansfaktor för 
smärtbedömning och smärtbehandling. Temat kommunikation belyser faktorer som 
påverkar sjuksköterskan i samspelet med patienten. Det fjärde och sista temat berör 
organisationsrelaterade frågor som hinder eller möjligheter för adekvat smärtbedömning 
och – behandling. 
 

Förhållningssätt 

Sjuksköterskans tendens att undervärdera patientens smärtskattning var en faktor som 
påverkade smärtbedömning och – behandling inom akutmottagningsverksamhet. 
Puntillo, Neighbor, O’Neil och Nixon (2003) kunde påvisa ett samband mellan 
sjuksköterskors skattning av smärta kopplat till patientens sökorsak. Ett antal studier 
som utförts för att bedöma sjuksköterskans skattning av patientens smärta versus 
patientens skattning påvisar att sjuksköterskan i allmänhet bedömer smärtan som 
betydligt lägre (Duignan & Dunn, 2007; Stalnikowizc, Mahamid, Kaspi, & Brezis, 
2005; Puntillo et al., 2003; & Guru & Dubinsky, 2000). Endast i hälften av fallen 
skattade sjuksköterskan smärtan i samma NRS-kategori som patienten (mild, måttlig 
eller svår smärta). Nära 90 % av de sjuksköterskor som skattade patientens smärta till en 
annan NRS-kategori bedömde att patientens smärta motsvarade en lägre kategori 
(Duignan & Dunn, 2007).  De mest uttalade underskattningarna gällde buk-, 
muskeloskeletal- och bindvävssmärta (Duignan & Dunn, 2007; Jastrzab, Fairbrother, 
Kerr, & McInerney, 2003; & Puntillo et al., 2003). Sjuksköterskans ålder och kön 
påverkade inte hennes förhållningssätt i smärtskattningen (Duignan & Dunn, 2007; 
Jastrzab et al., 2003).  Puntillo et al. (2003) visade att sjuksköterskor träffade mest rätt i 
sin smärtbedömning när sökorsaken var huvudvärk eller fraktursmärta. Dock sågs 
överensstämmelsen med patientens smärtskattning generellt vara endast 50 % eller 
mindre oavsett patientens smärtlokalisation. Sjuksköterskor smärtskattade generellt den 
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äldre patientens smärta högre jämfört med den yngre (Horbury, Henderson, & Bromley, 
2005). Faktorer som erfarenhet av akutsjukvård, examensgrad eller genomgången kurs i 
smärtbehandling påverkade inte sjuksköterskans lägre skattning av patientens 
smärtintensitet (Duignan & Dunn, 2007). 
Patientens etniska ursprung påverkade sannolikheten för om sjuksköterskan utför och 
dokumenterar sin smärtbedömning eller inte (Epps, Ware, & Packard, 2008). Patienter 
med latinamerikanskt ursprung smärtbedömdes i väsentligt lägre utsträckning i 
jämförelse med vita amerikaner. Sjuksköterskor sågs även använda 
smärtskattningsinstrument i högre utsträckning i samband med smärtskattning av vita 
amerikaner relaterat till latinamerikaner. Endast en tredjedel av patienterna med 
latinamerikanskt ursprung jämfört med över 90 % av vita amerikaner hade en notering 
om smärta i sin journal. Tanabe och Buschmann (1999) fann inget samband mellan 
patientens etnicitet eller genus kopplat till sannolikhet för smärtbehandling. Däremot 
konstaterades etniskt ursprung utgöra en faktor som signifikant påverkar tiden till första 
dosen given analgetika (Epps et al., 2008), detta även när det fanns läkarordination på 
opioider och sjuksköterskans smärtbedömning var dokumenterad. 
Hög smärtintensitet vid ankomst ökade enligt Guru och Dubinsky (2000) sannolikheten 
att få smärtbehandling medan Tanabe och Buschmann (1999) inte fann denna koppling. 
Smärtintensitet påverkade dock inte den behandling som gavs trots att smärtskattning 
generellt visade på mer än måttlig smärta. Knappt hälften av patienterna erhöll 
farmakologisk smärtlindring varav en liten andel behandlades med opioider. Ett fåtal 
patienter med skador på en extremitet behandlades med is (Tanabe & Buschmann, 
1999). Svår smärta eller bröstsmärta vid ankomst samt behandling med potenta 
parenterala analgetika var faktorer som Eder, Sloan och Todd (2003) kunde koppla till 
en konsekvent skattning och dokumentation av smärta och smärtbehandling. 
 
Socialt beteende i samband med skadetillfället (fotboll med sonen vs rattonykterhet) 
påverkade sjuksköterskors smärtbedömning och – behandling av patienterna (Hazelett, 
Powell, & Androulakakis, 2002). Lång erfarenhet av akutsjukvård kunde kopplas till en 
signifikant lägre smärtskattning i det här sammanhanget. Vid upprepad behandling 
ökades opioiddosen på ett korrekt sätt för endast för den patient som kommit till skada 
på ett mer socialt acceptabelt sätt. 
Sjuksköterskor hade en benägenhet att i större utsträckning adekvat öka dosen morfin 
till en grimaserande patient i jämförelse med en leende (Horbury et al., 2005; 
McCaffery, Rolling Ferrell, & Pasero, 2000). 
Sjuksköterskor trodde i viss mån att patienter som sökte akutmottagning på grund av 
kroniska smärtproblem också hade missbruksproblem (Wilsey, Fishman, Ogden, 
Tsodikov, & Bertakis, 2008). Misstanke om missbruk påverkade sjuksköterskors vilja 
att administrera opioider, i synnerhet om patienten var yngre och uppvisade ett 
smärtbeteende som kunde vara dubbeltydigt eller inte öppet visade sin smärta (Horbury 
et al., 2005). 
 

Kunskap 

Sjuksköterskans kunskap visade sig vara en tillgång medan erfarenhet kunde utgöra 
såväl ett hinder som en möjlighet för sjuksköterskans smärtbedömning och 
smärtbehandling på akutmottagningen (Duignan & Dunn, 2009; Feng- Ching, Yun-
Fang, Chih-Cheng, & Chia-Ching, 2007; Layman Young, Horton, & Davidhizar, 2006; 
Horbury et al., 2005; Jastrzab et al., 2003; & Tanabe & Buschmann, 2000). 
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Sjuksköterskor hade generellt medelmåttiga kunskaper inom omvårdnad vid smärta 
(Feng-Ching et al., 2007; Jastrzab et al., 2003). Kunskaperna var högre inom frågor som 
rörde sjuksköterskors smärtskattning och smärtlindring och lägst andel korrekta svar 
uppnåddes i farmakologiska frågor (Jastrzab et al., 2003). När sjuksköterskorna själva 
skattade sina kunskaper som låga kunde Jastrzab et al. (2003) också påvisa att de i 
någon mån uppnådde sämre resultat i kunskapstest. Sextio procent av sjuksköterskorna i 
studien ansåg sig vara trygga i sina smärtkunskaper. Detta kan vägas mot att cirka 85 % 
av akutsjuksköterskorna i en studie från Taiwan (Feng- Ching et al., 2007) upplevde sig 
själva ha tillräckliga kunskaper. 
Goda teoretiska kunskaper ledde till att sjuksköterskor upplevde signifikant färre 
barriärer för smärtbehandling (Feng–Ching et al., 2007). Erfarenhet av att möta 
patienter med smärta visade sig vara endast av liten betydelse för smärtkunskaperna och 
högre utbildning inom sjuksköterskeyrket gjorde ingen skillnad, inte heller om 
sjuksköterskan var man eller kvinna (Jastrzab et al., 2003). Detta resultat står i kontrast 
till och motsäger Feng–Ching et al. (2007) vilka konstaterade att de sjuksköterskor som 
uppvisade störst kunskap i smärtbehandling var de som hade mest erfarenhet. Jastrzab et 
al. (2003) kunde göra en signifikant koppling mellan högre kunskap och attityder i de 
fall sjuksköterskor ansåg att också ickefarmakologiska omvårdnadsåtgärder var 
betydelsefulla för patienters smärtlindring. Dessa sjuksköterskor hade dessutom större 
tilltro till sina egna smärtkunskaper och visade sig vara dem som faktiskt hade de största 
smärtkunskaperna. 
Horbury et al. (2005) fastslog i sin forskning att det rådde en kunskapsbrist hos 
sjuksköterskor i fråga om titrering av opioider. Rädsla för bieffekter av opioider såsom 
exempelvis medvetandepåverkan, respirationsinsufficiens eller risken för 
beroendeutveckling var farhågor som påverkade och även ledde till inadekvat 
smärtlindring på akutmottagningen (Duignan & Dunn 2009; Feng-Ching et al., 2007; & 
Jastzrab et al., 2003). Feng-Ching et al. (2007) beskrev att sjuksköterskorna uppfattade 
både sin egen rädsla att ge opioider liksom i första hand läkarens ovilja att ordinera dem 
som ett hinder för god smärtlindring. Detta styrks av Duignan och Dunn (2009) där en 
femtedel av sjuksköterskorna upplevde att det fanns motvilja till att ge opioider bland 
sjuksköterskorna. Horbury et al. (2005) fann att rädslan för andningsdepression i 
samband med opioidbehandling påverkade sjuksköterskors opioidtitrering framförallt 
till äldre patienter. Ytterligare en barriär för smärtbehandling var patientens påverkan av 
alkohol eller andra droger (Duignan & Dunn, 2009; Feng-Ching et al., 2007). 
 
Sjuksköterskor som visat goda kunskaper i frågor kring smärtbedömning och – 
behandling var också de som inte tillät sina personliga åsikter om patientens smärta 
påverka behandlingen (McCaffery et al., 2000). Högre kunskap mer än lång erfarenhet 
kunde kopplas till en mer positiv syn på och ett bättre användande av 
smärtskattningsinstrument (Layman Young et al., 2006). Anmärkningsvärt var att de 
sjuksköterskor med kortast erfarenhet var de som var mest negativt inställda till 
smärtskattningsinstrument tillsammans med de sjuksköterskor som hade allra längst 
erfarenhet. 
Jastrzab et al. (2003) gav en sammanfattande definition av en smärtkunnig 
sjuksköterskas egenskaper. Sjuksköterskan var ung, relativt oerfaren, vårdande patienter 
med livshotande tillstånd och trygg i sina smärtkunskaper. Hon bar en öppen attityd till 
ickefarmakologiska smärtbehandlingsåtgärder och ansåg att förbättringar inom 
smärtbedömning och -behandling behövs. 
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Kommunikation 

Sjuksköterskans tolkning av vad patienten verbalt och icke-verbalt uttrycker påverkar 
både smärtbedömning och den behandling patienten får (Duignan & Dunn, 2009; 
Wilsey et al., 2008; Feng- Ching et al., 2007; Layman Young et al., 2006; Horbury et 
al., 2005; Stalnikowicz et al., 2005; Jastrzab et al., 2003; McCaffery et al., 2000; & 
Tanabe & Buschmann, 1999). McCaffery et al. (2000) och Horbury et al. (2005) 
påvisade att patienters beteende och ålder påverkade sjuksköterskors smärtbedömning. 
En leende patient bedömdes ha lägre smärtintensitet i jämförelse med de fall där 
patienten istället grimaserade.  Detta trots att patienterna själva skattade sin smärta 
identiskt lika. Knappt hälften av sjuksköterskorna trodde enligt McCaffery et al. (2000) 
på den smärta som en leende patient angav men flertalet av dessa dokumenterade ändå 
patientens angivna smärta i journalen. Dubbelt så många av sjuksköterskorna trodde på 
en grimaserande patient som angav samma smärta. Här dokumenterade de allra flesta 
sjuksköterskorna den angivna smärtan. I de fall patienten var yngre och i synnerhet om 
denne uppvisade ett smärtbeteende som kunde vara dubbeltydigt eller inte öppet visade 
sin smärta sågs också enligt Horbury et al. (2005) en påverkan på sjuksköterskors vilja 
att administrera opioider. Sjuksköterskorna ökade, vid upprepad behandling, oftare 
morfindosen på ett korrekt sätt till den grimaserande patienten i jämförelse med 
behandlingen till den leende patienten (Horbury et al., 2005; McCaffery et al., 2000). 
 
Sjuksköterskor angav flera patientrelaterade hinder för smärtbedömning och 
smärtbehandling (Duignan & Dunn, 2009; Wilsey et al., 2008; Feng- Ching et al., 2007; 
Stalnikowicz et al., 2005; McCaffery et al., 2000; & Tanabe & Buschmann, 1999). 
Patientens motvilja att ta opioider sågs som en hindrande komponent i arbetet med 
smärtlindring (Duignan & Dunn, 2009). Även patientens rädsla för beroendeutveckling 
av opioider upplevdes av en del sjuksköterskor i Feng – Chings et al. (2007) studie som 
ett hinder som förekom ofta. Patientens egen rapportering av sin smärta uppfattades av 
sjuksköterskor vara orsak till inadekvat smärtlindring (Jastrzab et al., 2003). 
Även patientens återhållsamhet att rapportera smärta sågs som en påverkansfaktor i 
smärtbedömning och smärtbehandling (Duignan & Dunn, 2009; Wilsey et al., 2008; 
Feng- Ching et al., 2007; Stalnikowicz et al., 2005; & Tanabe & Buschmann, 1999). 
Detta kan ställas i relation till det Farmer, Roter och Higginson (2006) observerade när 
de iakttog hur sjuksköterskan utifrån sin tanke om smärtans bakomliggande orsak 
tenderade att ställa ledande frågor i sin smärtbedömning. Dessa frågor resulterade i att 
patienten skiftade från sin egen beskrivning av smärta och i stället anpassade sitt ordval 
efter sjuksköterskans. 
 
Layman Young et al. (2006) kunde belysa en positiv tro hos sjuksköterskorna att 
användande av smärtskattningsskalor gav bättre omvårdnadsresultat. Bland annat 
upplevdes att smärtskattningsskalor resulterade i större förståelse för patienten och att 
instrumenten var en hjälp för patienten att kunna uttrycka sina behov tydligare. Endast 
ett fåtal patienter (Tanabe & Buschmann, 1999) var oförmögna att själv skatta smärta 
med hjälp av smärtskattningsinstrument.  Sjuksköterskor såg positivt på 
smärtskattningsinstrument (Layman Young et al., 2006) i det att de gav möjlighet till 
objektiva och mätbara fynd att dokumentera och behandla utifrån. De negativa åsikter 
som framfördes speglade bland annat att för mycket frågor eller att behöva ange ett 
nummer väckte frustration hos patienten eller att det inte fanns tillförlitlighet i 
instrumenten. Någon tyckte att observation av smärtbeteende gav en mer adekvat 
bedömning. McCaffery et al. (2000) efterlyste mer fokus på patienters smärtbeteende, 



 

11 

exempelvis hur patienter kan använda sig av skratt och humor som distraktion och en 
effektiv copingstrategi. Vilja att dölja smärta för andra kunde resultera i ett 
smärtbeteende som feltolkades. 
 

Organisation 

Organisation och arbetsbelastning inom akutmottagningsverksamhet påverkade 
sjuksköterskans smärtbedömning och möjligheter till smärtbehandling (Duignan & 
Dunn, 2009; Wilsey et al., 2008; Feng- Ching et al., 2007; Wong, Chan, Rainer, & Sek 
Ying, 2007; & Tanabe & Buschmann, 1999). Barriärer för smärtbehandling på 
akutmottagning har identifierats vara bland annat av organisatorisk art. Duignan och 
Dunn (2009) kunde påvisa att dessa barriärer inte hade förändrats över tid och inte 
heller skilde sig åt mellan två olika nationer. 
En stor andel sjuksköterskor ansåg smärtlindring generellt vara högprioriterat (Jastrzab 
et al., 2003) medan Wilsey et al.(2008) fann att behandling av kronisk smärta på 
akutmottagning var av låg prioritet. Tanabe och Buschmann (1999) visade att 
patienterna fick vänta drygt en timme på smärtbehandling, detta oavsett 
smärtlokalisation eller -intensitet. Endast bröstsmärta utgjorde en påverkansvariabel 
som ökade sannolikheten för smärtbehandling i högre grad än smärta på annan 
lokalisation. Duignan och Dunn (2009) såg att den av irländska sjuksköterskor största 
upplevda barriären för god smärtlindring var att inte kunna medicinera patienten innan 
diagnos.  Motsägelsefullt visade Wilsey et al. (2008) att vårdgivaren inte sade sig 
eftersträva en fysisk diagnos bakom långvarig smärta för att kunna behandla på 
akutmottagningen. 
Svårigheter att övervaka patienten avseende eventuella biverkningar i samband med 
exempelvis röntgenundersökningar påvisades av Feng-Ching et al. (2007) liksom av 
Duignan och Dunn (2009) vara en påverkansvariabel som hindrade smärtbehandling på 
akutmottagningen. Tanabe och Buschmann (1999) undersökte om arbetsbelastningen 
och omgivande stress på akutmottagningen påverkade den smärtbehandling patienter 
fick men kunde inte fastställa att det fanns något sådant samband. Däremot upplevde 
sjuksköterskor det samtidiga ansvaret för andra svårt sjuka patienter som ett stort hinder 
för god smärtlindring (Duignan & Dunn 2009; Feng-Ching et al., 2007). Detta var en 
påverkan som förekom nästan hela tiden eller ofta på enheterna. Ett stort antal sökande 
på akutmottagningen liksom tidsbrist för att bedöma och behandla smärta befanns vara 
ett framträdande hinder för adekvat smärtbedömning och smärtlindring (Duignan & 
Dunn 2009; Feng-Ching et al., 2007). Triagesjuksköterskor på en akutmottagning i 
Hong Kong (Wong et al., 2007) gav också uttryck för att de upplevde att många 
väntande patienter var ett hinder för smärtlindring. Detta på grund av att sjuksköterskan 
då inte hade tid att förklara vikten av smärtlindring för de patienter som avböjt 
medicinering. Tidsbrist förnekades vara en hindrande faktor för smärtbedömning vad 
gäller patienter med långvariga smärttillstånd som söker vård på akutmottagningen 
(Wilsey et al., 2008). Feng- Ching et al. (2007) belyste att det även fanns en skillnad i 
hur många barriärer sjuksköterskan upplevde i smärtbehandlingen beroende på om hon 
arbetade på ett distriktssjukhus, ett regionsjukhus eller ett medicinskt centrum med 
skillnader i patienttillströmning och andel kritiskt sjuka patienter. 
 
Akutsjuksköterskor ansåg att smärtbedömning och utvärdering av smärtlindring är för 
dålig (Duignan & Dunn 2009; Feng-Ching et al., 2007; & Jastrzab et al., 2003). 
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Organisatoriska förändringar och utbildning riktad till både personal och patienter 
visade sig påverka smärtbehandling på en akutmottagning i positiv riktning. 
Interventionen resulterade i att ett större antal patienter fick smärtlindring och att man 
dessutom signifikant kortade tiden till given behandling (Wong et al., 2007; 
Stalnikowicz et al., 2005). Wong et al. (2007) kunde notera en signifikant ökning av 
sjuksköterskors smärtskattning inför implementeringen av ett nytt triageprotokoll. En 
integrering av smärtskattning före och efter behandling sågs vara avgörande för att 
utvärdera effekten av smärtbehandling (Guru & Dubinsky, 2000). Utbildning visade sig 
även resultera i att sjuksköterskor mer ändamålsenligt utnyttjade 
smärtskattningsinstrument (Layman Young et al., 2006). 
 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Utifrån praktisk erfarenhet av verksamhet vid akutmottagning och utbildning i 
omvårdnad vid smärta väcktes de frågeställningar som ligger till grund för denna 
litteraturstudie. De valda sökorden konverterades till MesH- och Thesaurustermer för att 
på så vis säkerställa en bred täckning av ämnesområdet. De systematiska sökningarna 
utfördes på likartat sätt i Pubmed och Cinahl för att få en konsekvent sökstrategi. Därtill 
användes även synonymer utifrån den definition som initialt gjordes av begreppet 
attityd i sökningarna. Ordföljden i sökningarna varierades också. Samtliga sökningar 
avslutades genom fritextsökningar för att säkerställa mättnad. Efter att syftet 
omformulerats kontrollerades och kompletterades sökningarna. Inga nya artiklar 
framkom i dessa sökningar vilket styrker relevansen i de ursprungliga sökningarna. Att 
flera artiklar upprepat återkom tyder på att sökorden var representativa i förhållande till 
litteraturstudiens syfte. Förförståelsen inom området utgjorde till en början ett hinder, 
ansatsen blev mer av deduktiv natur och syftesformuleringen upplevdes alltför snäv i 
relation till de resultatartiklar som valdes. 
Till urval ett valdes tjugofem artiklar, arton av dessa kvarstod efter urval två. Ett kritiskt 
förhållningssätt gav ett litet antal artiklar i första urvalet och kan ses styrka relevansen i 
syftesformuleringen. En svaghet kan vara att ett stort antal artiklar valdes bort efter 
endast genomläsning av abstrakt. Litteraturstudiens resultat bygger på material 
företrädelsevis från kvantitativ forskning vilket kan ses som en svaghet relaterat till 
studiens syfte och frågeställningar. Dessa hade kunnat besvaras utförligare genom 
kvalitativ forskning och skapat en djupare förståelse av ämnet. Styrkan med kvantitativ 
forskning är dess generaliserbarhet. 
Utökningen av tidsramen för publikation gav ytterligare fem artiklar. Några av dessa 
visade sig vara helt eller delvis replikerade i senare studier. Majoriteten av artiklarna 
som valdes till litteraturstudien beskriver studier utförda i västvärlden, även asiatisk 
forskning finns representerad med likartade resultat. Detta kan anses vara en styrka och 
även spegla vårt mångkulturella samhälle i Sverige. Svagheten är bristen på svenska 
studier som hade kunnat ge en sannare bild av de faktiska förhållandena på 
akutmottagningar i Sverige. Sannolikt finns skillnader mellan sjuksköterskornas 
befogenheter i de olika länderna vad gäller generella läkemedelsordinationer, liksom 
skillnader i utbildningssystem som gör förhållandena svåra att jämföra och påverkar 
överförbarheten till svenska förhållanden. 
Artiklarnas vetenskapliga kvalitet granskades enligt Carlsson och Eimans (2003) 
bedömningsmall för kvantitativ respektive kvalitativ metod. Därefter sammanfattades 
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de i en schematisk översikt. Detta bidrog till en grundlig bearbetning av materialet som 
gav stöd i kategoriseringen av resultaten. Tematiseringen diskuterades fram och var inte 
helt självklart framträdande då många påverkansfaktorer sågs sammanlänkade och 
beroende av varandra. 

 

Resultatdiskussion 

Arton artiklar granskades enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för 
studier med kvantitativ respektive kvalitativ metod. Studiernas vetenskaplighet 
bedömdes med hjälp av ett poängsystem och graderades från evidensgrad I-III. 
Evidensgrad I representerar en högre vetenskaplig kvalitet. Ett flertal av artiklarna som 
inkluderats i litteraturstudien är baserade på enkätundersökningar som har svagheten att 
de ofta uppvisar låg svarsfrekvens. Många av artiklarna redovisar ett så stort bortfall att 
det påverkar trovärdigheten i resultaten men trots detta kan de ha fått en, kanske 
obefogat, hög evidensgrad efter granskningen enligt Carlsson och Eiman (2003). En 
svaghet i bedömningsmallen är att den lägger en proportionerligt sett liten vikt vid 
bortfall. Stort bortfall kan alltså kompenseras av höga poäng i andra delar av 
granskningen. Samtliga artiklar har granskats upprepade gånger varvid graderingen i 
vissa fall har korrigerats vilket kan ses styrka bedömningen. Artiklarna är publicerade i 
vetenskapliga tidskrifter och inkluderades därför i litteraturstudien. Hälften av 
resultatartiklarna bedömdes ha evidensgrad I vilket styrker tillförlitligheten i 
litteraturstudiens resultat. En kvantitativ artikel har fått evidensgrad III men 
inkluderades ändå på grund av dess spegling av påverkansfaktorer i smärtbedömning 
och smärtbehandling som styrker andra forskares resultat. 
 
Resultatet i litteraturstudien belyser faktorer som påverkar sjuksköterskans 
omvårdnadsåtgärder i form av smärtbedömning och smärtbehandling. Ett framträdande 
resultat i litteraturstudien visar att sjuksköterskans människosyn och hennes 
förhållningssätt gentemot smärtpåverkade patienter i samband med smärtbedömning 
och smärtbehandling har inslag av misstro, fördomar och okunskap. Dessa utgör hinder 
för en adekvat omvårdnad inom akutmottagningsverksamhet. Ytterligare specifika 
hindrande faktorer inom akutmottagningsverksamhet kan ses vara organisation, miljö 
och arbetsbelastning som skapar den vårdkultur som blir rådande.  
Omvårdnadsarbete på en akutmottagning ställer specifika krav på sjuksköterskan på så 
vis att arbetsbelastningen varierar och samarbetskontakterna med andra vårdinstanser är 
många (Wikström, 2006). Prioritering och snabba beslut är vardag (Göransson et al., 
2008; Muntlin et al., 2006; Wikström, 2006).  Alla patienter har samma rätt till 
professionell bedömning och behandling samt ett gott bemötande. Detta ställer stora 
krav på flexibilitet, kunnande och empatisk förmåga hos sjuksköterskor inom 
akutmottagningsverksamhet. Flertalet studier visar att patienter får undermålig 
smärtbehandling (Muntlin et al., 2006; Fosnocht et al., 2005; Horbury et al., 2005; 
Hazelett et al., 2002; McCaffery et al., 2000; & Tanabe & Buschmann, 1999). Den mest 
avgörande faktorn för undermålig smärtlindring består av skillnaden i hur patienten 
upplever smärta och sjukvårdspersonalens uppfattning av smärtan (Curtis, 2001). 
Sjuksköterskor visade sig i litteraturstudiens resultat vara ovilliga att acceptera 
patientens rapporterade smärta (Horbury et al., 2005). Denna faktiska verklighet står i 
betydande kontrast till Werner och Strang (2003) som liksom Killander et al. (1999) 
framhåller att patienten har full tolkningsrätt av sin smärta, dess karaktär, intensitet och 
betydelse. Hunter (2000) lyfter och överför detta till en etisk diskussion när hon 



 

14 

ifrågasätter vem som har största tolkningsrätt av patientens smärta. Den misstro mot 
patientens utsaga om smärta som framkommer i litteraturstudiens resultat speglar inslag 
av paternalism såsom den beskrivs av Henriksen och Vetlesen (2001). Sjuksköterskor 
ger sig själva rätt att tolka patientens behov i tron om att denna tolkning är överlägsen. 
Fenomenet kan kopplas till ett flertal faktorer såsom patientens sökorsak, smärtbeteende 
och sättet patienten kommit till skada på, även sjuksköterskors kunskaper och 
erfarenheter ses här påverka hennes smärtbedömning och smärtbehandling. 
Litteraturstudiens resultat visade att patienters beteende vid skadetillfälle och 
smärtskattning har påverkan på sjuksköterskans smärtbedömning och – behandling 
(Horbury et al., 2005; Jastrzab et al., 2003; & Hazelett et al., 2002). 
En studie (Hazelett et al., 2002) fann evidens för att sjuksköterskor påverkas och inte 
säkerställer att patienter får adekvat smärtbehandling om de skadat sig på ett mindre 
socialt acceptabelt sätt. Trenden att inte öka opioiddosen för den patient som skadat sig 
på ett mindre socialt acceptabelt sätt kan indikera en misstro mot patientens smärta, eller 
i värsta fall en bestraffning relaterad till sättet skadan uppkommit på. En annan orsak till 
att inte öka dosen skulle kunna vara att patienten i studien tillfogat sig skadan genom att 
köra bil onykter och därigenom stå för sjuksköterskans rädsla att underblåsa patientens 
eventuella missbruk.   
Patientens etnicitet var en påverkansfaktor som signifikant kopplades till skillnader i 
väntetid till smärtbehandling i USA. Smärtskattning, smärtbedömning och 
dokumentation utfördes också i mindre utsträckning, trots att bedömningsinstrument på 
patientens språk fanns tillgängligt (Epps et al., 2008).  Kanske kan detta relateras till 
den språkbarriär som finns mellan patient och sjuksköterska, vilken utgör en mer 
tidskrävande kommunikation kring patientens smärta. Mitchell, Kelly och Kerr (2009) 
påvisar också de att patientrelaterade faktorer såsom annan kulturell bakgrund och 
patientens ålder har ett samband med fördröjd smärtbehandling. Att vårda patienter med 
annan kulturell bakgrund torde inte vara helt jämförbart med amerikanska förhållanden 
men hör dock ändå till vardagen också på svenska akutmottagningar vilket manar till 
vakenhet inför problematiken.  Detta understryker det behov som Fosnocht et al. (2005) 
lyfter fram av att bättre förstå kulturella normer för att uttrycka och rapportera smärta. 
Kulturella skillnader i förhållningssätt till smärta, smärtbeteende och förväntningar på 
smärtbehandling är något vårdpersonalen bör ta hänsyn till i vården av patienter från 
andra kulturer. 
 
Smärtans genes påverkar sjuksköterskans bedömning av patientens smärtintensitet 
(Duignan & Dunn, 2007; Jastrzab et al., 2003; & Puntillo et al., 2003). Bröstsmärta 
utgjorde en påverkansvariabel (Tanabe & Buschmann, 1999) som ökade sannolikheten 
att få smärtbehandling. Bröstsmärta är ett tillstånd som triggar akutsjuksköterskan till 
handling då hon är väl skolad i det potentiella hot mot livet som obehandlade 
bröstsmärtor utgör.  Resultaten från Wilsey et al. (2008) som visade att behandling av 
kronisk smärta är lågprioriterat inom akutmottagningen belyser också ett fenomen som 
kan vara en spegling av den vårdkultur och de krav på prioriteringar som råder inom 
akutmottagningsverksamhet. Här finns inte utrymme för de människor som kan 
hänvisas till en annan vårdnivå. Byrne och Heyman (1997) undersökte i en kvalitativ 
studie sjuksköterskors syn på patienterna och sitt arbete på akutmottagningen samt även 
hur sjuksköterskorna såg på sin roll i att möta patienternas oro och ångest. 
Sjuksköterskorna prioriterade den akuta medicinska vården framför att hjälpa 
patienterna med sin oro. De upplevde att tiden inte räckte till att ge varje patient den 
omsorg de behövde och var ständigt inriktade på att klara av en uppgift för att sedan 
kunna uträtta ytterligare en. Byrne & Heyman (1997) fann att många av 
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sjuksköterskorna upplevde omhändertagandet av patienter med svåra traumatiska skador 
och kritiska medicinska tillstånd vara den viktigaste och intressantaste uppgiften i 
arbetet. Någon uttryckte till och med att ”det är därför jag är här”. Detta särintresse 
faller sig naturligt när man sökt arbete på en akutmottagning. Men akutmottagningen 
har också en vardag med ett flöde av patienter med mindre kritiska tillstånd och ändå 
med omvårdnadsbehov där smärta är ett betydande inslag. Även dessa patienter äger rätt 
att få smärtlindring och tröst i sin oro av någon som ser de olika dimensioner som 
smärtan bär.  
 
Organisation inom akutmottagning utgjorde såväl hinder som stöd för smärtbedömning 
och – behandling. Hög arbetsbelastning upplevdes av sjuksköterskor vara hindrande 
liksom det samtidiga ansvaret för andra svårt sjuka patienter (Duigan & Dunn 2009; 
Feng-Ching et al., 2007; & Wong et al., 2006). Hwang, Richardson, Sonuyi och 
Morrison (2006) fann ett signifikant samband mellan hög arbetsbelastning på 
akutmottagningen och sämre smärtlindring. De föreslår att personalen vid dessa 
tillfällen blir mindre mottagliga för klagomål om smärta.  Samtidigt fastslår Tanabe & 
Buschmann (1999) att hög arbetsbelastning inte påverkade vare sig tid till, eller den 
behandling som gavs. Mitchell et al. (2009) kunde inte heller de påvisa att 
arbetsbelastning fördröjer smärtbehandling. Nedslående resultat indikerar att trots hög 
smärtskattning behandlas endast ett fåtal patienter adekvat oavsett arbetsbelastning 
(Tanabe & Buschmann, 1999). Det tycks i huvudsak vara andra faktorer som styr 
smärtbehandlingen vilka man kan ursäkta och i viss mån bortförklara genom att hänvisa 
till hög arbetsbelastning. Sjuksköterskors upplevelse av att en hög arbetsbelastning 
påverkar smärtbedömning och – behandling negativt kan dock försvaras av att 
omgivande faktorer som miljö och tidspress resulterar i att otillräcklig information kring 
patientens smärta samlas. Den relativt korta relationen mellan sjuksköterska och patient 
kan också utgöra en svårighet för smärtbedömning och smärtbehandling (Garbez & 
Puntillo, 2005). 
Studier har också enligt Duignan och Dunn (2008) gjorts som visar att sjuksköterskor på 
akutmottagningar prioriterar de holistiska och psykologiska aspekterna i omvårdnad 
som mindre viktiga i jämförelse med sjuksköterskor som arbetar på andra 
vårdavdelningar. Enligt Byrne och Heyman (1997) ansåg sjuksköterskorna att snabbt 
föra patienterna genom akutmottagningen vara en viktigare uppgift än att utgöra ett stöd 
för patienten. Organisationsrelaterade faktorer såsom hög arbetsbelastning, samtidigt 
ansvar för andra svårt sjuka patienter och ett ständigt krav på prioritering av patienterna 
efter tillstånd kan skapa en ogynnsam grund för smärtbehandling. Litteraturstudiens 
resultat indikerar att dessa faktorer influerar den rådande vårdkulturen tillsammans med 
sjuksköterskans människosyn, personliga prioriteringar och åsikten att vissa 
smärttillstånd inte bör behandlas på en akutmottagning. 
Inadekvat smärtbehandling relaterades av sjuksköterskor till patientens sätt att verbalt 
och ickeverbalt kommunicera sin smärta (Duignan & Dunn, 2009; Wilsey et al., 2008; 
Feng- Ching et al., 2007; Horbury et al., 2005; Jastrzab et al., 2003; & McCaffery et al., 
2000). Dock finns resultat i litteraturstudien som indikerar att sjuksköterskor genom sitt 
sätt att kommunicera vid smärtbedömning tenderar att hämma patientens beskrivning av 
sin upplevelse (Farmer et al., 2006). Patienter anpassar sig fort efter sjuksköterskors 
språkbruk och ordval. Ett målande exempel ges med detta citat: ”Now I know what the 
symptoms are supposed to be… before I didn’t know what the symptoms [were]” 

(Farmer et al., 2006, sid 140). 
Sjuksköterskors reflektioner kring smärta och smärtbehandling tyder också på att 
hennes egna språk och ordval kan påverka i smärtbedömning och – behandling. 
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Patienter ses som klagande på smärta och smärtlindringskrävande istället för att de 
uppger smärta (Nash et al., 1999). Patienter har enligt Blank et al. (2001) låga 
förväntningar på smärtbehandling och detta kan bilda underlag för att personalen 
undviker att kommunicera kring problemet. Kanske blir problemet extra påtagligt vid 
hög arbetsbelastning? Garbez och Puntillo (2005) belyser i sin litteraturöversikt om akut 
muskeloskeletal smärta på akutmottagningen behovet av en bättre kommunikation 
mellan patient och vårdgivare då det är stommen till en riktig smärtbedömning. Vikten 
av att sjuksköterskan blir medveten om de svårigheter som finns och aktivt uppmanar 
patienten att beskriva sin subjektiva upplevelse understryks. Detta förutsätter ju att 
sjuksköterskan behärskar en öppen kommunikation och har acceptans för patientens 
beskrivning av smärta. En förutsättning för adekvat smärtlindring är god 
kommunikation mellan sjuksköterska och patient, men också i nästa led mellan olika 
vårdgivare. Denna kommunikation bör understödjas organisatoriskt, genom att flytta 
fokus från effektivitet till kvalitet, och ge större möjligheter för sjuksköterskan att vara 
närvarande i mötet med patienten. 
 

Sjuksköterskans kunskap inom smärtlindring visade sig vara en tillgång för god 
smärtbehandling där hög kunskap mer än lång erfarenhet påverkade i positiv riktning 
för patienten (Duignan & Dunn, 2009; Feng- Ching et al., 2007; Layman Young et al., 
2006; Horbury et al., 2005; Jastrzab et al., 2003; & Tanabe & Buschmann, 2000).  De 
sjuksköterskor som hade goda kunskaper i smärtbehandling hade större förmåga att 
åsidosätta personliga värderingar (McCaffery et al., 2000), hade en mer positiv attityd 
till smärtskattningsinstrument (Layman Young et al., 2006) och upplevde färre barriärer 
för adekvat smärtlindring (Feng- Ching et al., 2007). Sjuksköterskor med längst 
erfarenhet i en studie visade sig ha lägre kunskaper (Jastrzab et al., 2003) medan 
sjuksköterskorna med längre erfarenhet i en annan studie (Feng-Ching et al., 2007) 
visade sig vara de med högre kunskaper. Kanske kan detta motsatsförhållande förklaras 
av kulturella skillnader och skillnader i utbildningssystem mellan Asien och 
västvärlden.  
Anmärkningsvärt är att lång erfarenhet sågs leda till att sjuksköterskan tenderar att visa 
mindre tilltro till smärtskattningsinstrument (Layman Young et al., 2006). 
Sjuksköterskor med lång erfarenhet av akutsjukvård sågs generellt skatta smärta 
avsevärt lägre än patienten men var däremot inte återhållsamma med opioidbehandling 
(Hazelett et al., 2002). Kan detta ses spegla hur man genom lång erfarenhet påverkas i 
en verksamhet där ingen lämnas oberörd av lidande och smärta? En viss människosyn 
och avtrubbning kan under påverkan av vårdkulturen över tid utvecklas som en 
copingstrategi för att orka med dessa korta möten med samtidigt krav på prioriteringar 
av arbetsuppgifter och patienter.  
 
Utbildningsinsatser visade sig gagna smärtbedömning och – behandling inom 
akutmottagningsverksamhet (Layman Young, 2006; Stalnikowic et al., 2005) och flera 
studier pekar mot att högre kunskaper leder till upplevelse av färre barriärer samt 
förbättrad smärtbehandling (Feng-Ching et al., 2007; Layman Young et al., 2006; Wong 
et al., 2006; Jastrzab et al., 2003; & Tanabe & Buschmann, 2000). 
Vikten av gott lagarbete kring patienten med smärta tas av Nash et al. (1999) upp som 
en betydelsefull faktor som kan påverka och leda till en mer effektiv smärtbehandling. 
Sjuksköterskors beslutsfattande kring smärtbehandling, i synnerhet då det handlar om 
opioider påverkas av hennes kunskaper, självförtroende och erfarenhet av att möta 
patienter med smärta.   
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Sjuksköterskans grundläggande ansvar enligt International Council of Nurses (ICN) 
(2007, översatt av Svensk sjuksköterskeförening, (SSF)) etiska kod innefattar att lindra 
lidande, förebygga sjukdom, främja och återställa hälsa. Sjuksköterskans etiska ansvar 
som professionell och kompetent yrkesutövare inom akutmottagningsverksamhet 
förutsätter en öppenhet och ödmjukhet i mötet med patienters smärta. Patienten är 
utlämnad till oss på ett sätt vi inte kan undandra oss. Detta ansvar är nära förbundet med 
vad vi gör med den tillit patienter visar oss genom att rapportera smärta och hur vi 
förhåller oss till det som patienter utlämnar om sig själva. Om vi inte väl förvaltar detta 
förtroende riskerar vi att förstöra patientens tillit till sjukvården. 
Smärtbehandlingsbeslut påverkas också av kollegors bedömningar och handlingar 
(Nash et al., 1999), på så sätt har sjuksköterskor inom akutmottagningsverksamhet 
möjlighet att påverka och trygga patientens fortsatta smärtbehandling i egenskap av 
första kontakt i vårdkedjan. 
En adekvat smärtbedömning baserad på patientens utsaga om smärta tillsammans med 
smärtbehandling grundad på höga kunskaper och effektivt lagarbete är eftersträvansvärt 
för att uppnå för god omvårdnad av patienten med smärta. 

 

Konklusion 

Ett flertal sammanlänkade faktorer kan ses påverka sjuksköterskan inom 
akutmottagningsverksamhet i hennes förhållningssätt till smärtbedömning och – 
behandling. Arbetsmiljö och organisation kan upplevas vara hindrande för 
sjuksköterskans möjligheter att adekvat bedöma och behandla smärta. Hög 
arbetsbelastning med ständig prioritering och synen på att snabbt administrera patienter 
förbi akutmottagningen kan leda till otillräcklig kommunikation kring patientens 
smärta. Konsekvensen av detta blir bristande smärtbehandling. Förändringar inom 
organisationen har visat sig leda till förbättringar på området. Lång erfarenhet av 
akutmottagningsverksamhet kan ses påverka sjuksköterskans förhållningssätt med mer 
misstro till patientens smärta. Kunskap påverkar positivt sjuksköterskans attityder till 
såväl smärtbedömningsinstrument som behandling av smärta. Högre kunskap leder till 
ett bättre utnyttjande av smärtskattningsinstrument och en smärtbehandling som i större 
utsträckning baseras på patientens utsaga om smärta. Sjuksköterskan kan med hjälp av 
kunskap i högre grad bli medveten om och förbise sina personliga åsikter kring patienter 
med smärta. 
 

Implikation 

Litteraturstudiens resultat indikerar ett behov av kontinuitet i utbildning för 
sjuksköterskor vad gäller smärta och smärtbehandlingsfrågor. Ökad kunskap i 
farmakologiska frågor minskar rädslan för bieffekter av läkemedel. Handledning kan 
vara en möjlighet att lyfta frågor kring outtalade attityder rörande patienters smärta. 
Organisatoriskt ses ett behov av att belysa betydelsen av obehandlad smärta för att 
uppnå bättre smärtbehandling av patienter med mindre brådskande skador och 
sjukdomstillstånd. 
Vidare studier av svenska förhållanden kring sjuksköterskors kunskaper och attityder i 
samband med smärtbedömning och – behandling inom akutmottagningsverksamhet kan 
bilda underlag för förbättringsarbete. Angeläget är även att studera hur vårdkultur inom 
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akutmottagningsverksamhet påverkar sjuksköterskors prioritering av 
omvårdnadsåtgärder. 
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Repetition av tidigare 
kvantitativ studie med 
tillägg av att 
undersöka ett antal 
karaktäristika för 
sjuksköterskor och 
koppla dem till sättet 
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smärta. Det 
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med 42 % 
svarsfrekvens 
besvarade enkät. 
Resultaten bearbetas 
statistiskt. 

Resultaten visar att 
sjuksköterskor är mer 
benägna att smärtlindra med 
ökande doser opioider i de 
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skada på ett mer socialt 
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Evidens- 
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Australien 
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A 
Bromley B 

Influences of 
pain behaviour 
on clinical 
nurses’ pain 
assessment: 
implications for 
continuing 
education. 

Att studera 
sjuksköterskors avsikter 
att behandla smärta hos 
olika patienter. 

En kvantitativ studie 
med stratifierat urval. 
Frågeformulär med 
patientfall besvarades 
av 221 sjuksköterskor 
inom olika 
akutsjukvårds-
specialiteer. Dessa 
utgjorde 25 % av 
urvalet.  

 Resultaten visar på att 
sjuksköterskor inte 
accepterar patienters 
skattning av smärta, är 
ovilliga att administrera 
opioider till patienter som 
inte öppet visar smärta och 
att oro för 
andningsdepression i 
samband med smärtlindring 
finns. Resultaten indikerar ett 
behov av utbildning. 
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Profiling 
the”pain aware 
nurse”: Acute 
care nurses’ 
attitudes and 
knowledge 
concerning 
adult pain 
management. 

Att undersöka 
sjuksköterskors 
kunskaper och attityder 
till smärtlindring samt 
att utforska kopplingar 
mellan kunskap och 
attityder hos ett urval av 
australienska 
sjuksköterskor. 

Urval bestod av 
samtliga 
sjuksköterskor på ett 
sjukhus. 41 % av 
urvalet besvarade 
enkät utarbetad av 
författarna. Statistiska 
data bearbetas. Del av 
större studie. 

Resultatet visar på generellt 
måttliga smärtkunskaper. De 
högsta kunskaperna fanns i 
omvårdnadsfrågor. En 
smärtkunnig sjuksköterska 
förutspås ha egenskaper av 
att vara yngre, mindre 
erfaren, trygg i 
smärtkunskaper, värdesätta 
icke-farmakologiska 
omvårdnadsåtgärder, med 
inställning att förbättringar 
inom smärtlindring behövs. 
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grad I 
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R 
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attitudes and 
beliefs in pain 
assessment and 
management 

Att utröna 
sjuksköterskors attityder 
till smärtskattnings-
instrument samt 
sambandet mellan 
attityder och 
utbildning/erfarenhet. 

Frågeformulär 
utformat för denna 
kvalitativa studie 
besvaras av 52 
frivilliga 
sjuksköterskor 
verksamma inom 
akutsjukvård. Svar 
kring attityder 
poängsätts och 
jämförs i relation till 
erfarenhet och 
utbildning. 
 
 
 

Utbildning förbättrar 
användandet och resultaten 
av smärtskattnings-
instrument. En mer positiv 
inställning till 
smärtskattningsinstrument är 
relaterad till högre utbildning 
mer än till längre erfarenhet. 

Evidens- 
grad I 
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2000 
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McCaffery 
M 
Rolling 
Ferrell B 
Pasero C 

Nurses’ 
personal 
opinions  
about patients’ 
pain and their 
effect on 
recorded 
assessments 
and titration of 
opioid doses 

Att utforska hur 
sjuksköterskors 
personliga åsikter om 
smärtintensitet påverkar 
beslut kring registrerade 
skattningar och titrering 
av opioider för att lindra 
svår smärta.  

En kvantitativ 
beskrivande studie. 
Urvalet bestod av 
1276 sjuksköterskor 
som besvarade enkät. 
400 enkäter 
randomiserades ut till 
studien.  

Resultatet avslöjar en 
tendens hos sjuksköterskor 
att låta personliga 
uppfattningar och patientens 
beteende styra opioidbeh. 
mer än patientens 
smärtrapport. 
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in assessment 
of patients’ 
pain 

Att besvara 4 frågor 
kring skillnader i 
patientens/ 
sjuksköterskans 
smärtskattning vid olika 
tillfällen under tiden 
inom akutmottagningen 
samt att besvara om det 
finns samband mellan 
smärtskattning relaterat 
till de symtom patienten 
söker för. 

En prospektiv, 
kvantitativ, 
beskrivande studie där 
37 sjuksköterskor och 
156 patienter vid ett 
Traumacenter deltog. 
Sjuksköterskor/ 
patienter skattade 
smärta och resultaten 
jämfördes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultatet fastslår att 
sjuksköterskor ofta 
underskattar patientens 
smärta, det kan finnas en 
korrelation till patientens 
sökorsak. Föreslår att 
smärtskattning och 
behandling bör baseras på 
patientens utsaga om smärta 
och goda rutiner med bruk av 
smärtskalor kan bidra till en 
förbättring. 
 

Evidens- 
grad II 



 

 

Publikations-
år 
Land 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskap-
lig kvalitet 

2005 
Israel 

Stalnikowics 
R 
Mahamid R 
Kaspi S 
Brezis M 

Undertreatment 
of acute pain in 
the emergency 
department: A 
challenge 

Att värdera nivån av 
smärthantering på den 
egna akutmottagningen, 
utvärdera potentiella 
orsaker till 
underbehandling, 
åtgärda dem samt att 
fastsälla effekten av 
dessa åtgärder. 

 Kvantitativ 
observationsstudie i 
två faser. Resultat 
jämförs före och efter 
en intervention. 70 
patienter med 
ortopediska skador, 
sjuksköterskor och 
läkare smärtskattar. 

Resultat från patienterna 
pekar på faktorer som leder 
till motvillighet att 
rapportera smärta. Efter 
interventionen skattar 
sjuksköterskor mer relevant, 
tiden till given smärtlindring 
minskar och fler patienter 
erhåller smärtlindring. 

Evidens- 
grad II 

1999 
USA 

Tanabe P 
Buschmann 
MB 

A prospective 
study of ED 
pain manage-
ment practices 
and the patients 
perspective 

Att uppnå en bättre 
förståelse för smärta ur 
patientperspektiv och att 
försöka identifiera 
variabler som kan vara 
bidragande till 
undermåliga 
smärtbehandlings-
rutiner. 

En kvantitativ, 
beskrivande studie. 
203 patienter som 
uppfyllde 
inklusionskriterier 
intervjuades kring 
olika aspekter av 
deras smärta. 
Journaler 
eftergranskades 
avseende tid till och 
given 
smärtbehandling. 
 
 
 

 Hälften av patienterna fick 
smärtbehandling. Medeltid 
till beh. uppmättes till 74 
min. Bröstsmärta var den 
enda påverkansfaktorn som 
förutspådde 
smärtbehandling. Patientens 
etnicitet, kön, ålder, smärt-
lokalisation eller 
smärtintensitet kunde inte ses 
påverka sjuksköterskors 
smärtbehandling.  Trots hög 
smärtskattning behandlades 
endast 15 % med opioider. 
 
 
 
 
 
 

Evidens- 
 grad II 



 

 

Publikations-
år 
Land 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskap-
lig kvalitet 

2000 
USA 

Tanabe P 
Buschmann 
MB 
 

Emergency 
nurses’ 
knowledge of 
pain 
management 
principles 

Att fastställa 
akutsjuksköterskors 
kunskap i 
smärtlindringsprinciper 
och att identifiera 
sjuksköterskors 
upplevda barriärer för 
smärtlindring på 
akutmottagningen. 

Kvantitativ 
beskrivande studie. 
Urval bestod av 1000 
sjuksköterskor inom 
intresseorganisation 
som med 30 % 
svarsfrekvens 
besvarade enkät. 
Statistiska 
analysmetoder 
användes för att 
bearbeta materialet. 

Kunskapsbrister i 
smärtbehandlingsprinciper 
och brist på kunskap kring 
begreppen missbruk, 
beroende och tolerans var 
framträdande. Sjuksköterskor 
med mer utbildning i 
smärtbehandlingsfrågor hade 
signifikant mer kunskaper. 
Barriärer för smärtlindring 
ansågs vara behandling före 
diagnos, inadekvat 
smärtskattning/ 
smärtlindring, kunskapsbrist, 
tidsbrist och patientrelaterade 
hinder. 

Evidens- 
grad II 

2008 
USA 

Wilsey B 
Fishman S 
Ogden C 
Tsodikov A  
Bertakis K 

Chronic pain 
management in 
the 
emergency 
department: A 
survey 
of attitudes and 
beliefs 

Att försöka fastställa om 
föreställningar kring 
kronisk smärta påverkar 
smärtbedömning och – 
behandling på 
akutmottagning. 

103 patienter enl. 
inklusionskriterier, 34 
läkare, och 44 
sjuksköterskor 
besvarar enkät i en 
kvantitativ studie. 

Patienter med kronisk smärta 
kan behöva försäkras om 
smärtbehandling.  Vårdare 
trodde i större utsträckning 
än patienter att man sökte till 
akuten i brist på kontakt med 
primärvårdsläk.  Alla var 
överens om att kronisk 
smärta inte prioriteras inom 
akutmottagning. 
 
 
 

Evidens- 
grad I 



 

 

Publikations-
år 
Land 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskap-
lig kvalitet 

2007 
Kina 

Wong E 
Chan H 
Rainer T 
Sek Ying C 

The effect of a 
triage pain 
protocol for 
minor 
musculoskeletal 
injury patients 
in a Hong Kong 
emergency 
department 

Att utvärdera effekten 
på smärtskattning med 
ett nytt triageprotokoll, 
bestämma effektivitet 
och säkerhet samt tid till 
första dos paracetamol 
per os vid triage och att 
utvärdera hinder för 
implementering av detta 
protokoll. 

Pre- och post test 
kontrollgrupper samt 
en kvalitativ design 
vid utvärdering av 
processen. 295 av 323 
patienter (91 %) 
besvarar enkät före 
och efter en 
intervention. 20 
patienter och 5 
triagesköterskor deltar 
i intervjuer under 
utvärderingen. 

I perioden mellan testerna 
ses en ökning av 
sjuksköterskors 
smärtskattning. Efter test 
minskar tiden till första 
analgetikados . 
Patientrelaterade hinder och 
arbetsbelastning 
identifierades vara barriärer 
för smärtbehandling vid 
triage. 

Evidens- 
grad II 

 
 


