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Sammanfattning Akut smärta är det vanligast förekommande symtom som den 

prehospitala akutsjukvården ställs inför. Behandlingsriktlinjerna 

presenterar intranasalt Fentanyl som ett alternativ för akut 

smärtlindring. Då det finns ett begränsat utbud av studier utförda 

på vuxna och inom prehospital akutsjukvård var syftet med studien 

att beskriva effekter av intranasal administrering av Fentanyl i 

prehospital akutsjukvård. Studien genomfördes med en kvantitativ 

metod och med en retrospektiv, deskriptiv design. Studien 

baserades på en granskning av 15 patientjournaler från 

Ambulanssjukvården i Region Halland och deras journalsystem 

Paratus. Journaler som inkluderades var de där Fentanyl 

administrerat. Resultatet visar att en majoritet av patienterna i 

studien drabbats av muskeloskeletal smärta. Resultatet visade på 

dokumentationsbrister i granskade patientjournaler. 

Vidare forskning av Fentanyl i den prehospitala akutsjukvården 

samt översyn av följsamhet till dokumentationsrutiner är 

nödvändig. 
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Abstract  Acute pain is the most common symptom in the prehospital 

emergency care. The treatment guideline presents Fentanyl as an 

alternative for treating acute pain. As there is a limited range of 

studies conducted in adults and in prehospital emergency care the 

purpose of the study was to illustrate the effects of intranasal 

administration of Fentanyl in the prehospital emergency care. The 

study was conducted by a quantitative method and with a 

retrospective, descriptive design. The study was based on a review 

of patient records from the Ambulance Service in the Region of 

Halland and their record system Paratus. Fifteen patient records 

were Fentanyl was administrated were included in the study. The 

result showed that a majority of the patients included in the study 

suffered from musculoskeletal pain. The result showed a lack of 

documentation in the reviewed records.  Further studies and an 

overview of the compliance of the routines for documentation as 

well are necessary.  
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Inledning 

Ambulanssjukvård är ett komplicerat område med en stor variation av patienter och miljöer 

(Suserud & Rådestad, 2009). Sedan 2005 föreskriver Socialstyrelsen (SOSFS, 2000) att i en 

ambulans ska minst en av personalen vara legitimerad sjuksköterska för att bland annat 

säkerställa att läkemedelsadministrering sköts adekvat. Akut smärta är det vanligast 

förekommande symtom som patienter uppvisar i den prehospitala akutsjukvården enligt Smith 

et al. (2012), Rickard et al. (2007) och Johnston et al. (2010). Nociceptiv smärta är den 

vanligast förekommande smärttyp och kommer från en vävnadsskada exempelvis från 

muskeloskeletala skador (Blomberg, 2009). Som stöd för ambulanssjuksköterskors arbete i 

Region Halland finns ett stort antal utarbetade behandlingsriktlinjer (2013).  För behandling 

av smärta tar behandlingsriktlinjerna upp intranasal administrering av Fentanyl och beskriver 

administreringssättets många fördelar, en av fördelarna som tas upp är den väl vaskulerade 

nässlemhinnan som ger ett snabbt upptagningssätt. Administrering av läkemedel via 

nässlemhinna innebär att det inte sker någon förstapassage metabolism och dessutom är 

administreringssättet enkelt, billigt och rent. Den främsta fördelen är det icke-invasiva 

administreringssättet vilket styrks av Rickard et al. (2007) och Grassin-Delyle et al. (2012).  

Fentanyl används sannolikt inte i den utsträckning som det skulle kunna göras vilket i sin tur 

kan leda till förlängt lidande i form av obehandlad smärta. Det är av intresse att beskriva 

fördelarna med läkemedlet och dess andvändningssätt för att eventuellt kunna öka 

användningen i den prehospitala sjukvården.  

  

Bakgrund 

Prehospital omvårdnad 

Det prehospitala omhändertagandet har utvecklats mycket de senaste decennierna från enbart 

att vara transportenhet med icke legitimerad personal till en mer målinriktad avancerad vård 

som utförs av legitimerad personal (Gårdelöv, 2009). Kompetenskraven på 

ambulanspersonalen har successivt ökat vilket har lett till att behandlingsberedskapen 

utvecklats inför oförutsedda och varierande uppdrag. Dessa omfattar även vård av patient med 

akuta behov, vilket innebär att snabbt kunna bedöma samt prioritera vårdåtgärder för 

patienten med livshotande tillstånd (Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor och Svensk 

sjuksköterskeförening (RAS), 2012).  Enligt SOSFS 2009:10 skall ambulanssjuksköterskan 

exempelvis kunna administrera läkemedel, övervaka, registrera patientens vitala funktioner, 

stabilisera och immobilisera frakturer. Vidare skall ambulanssjuksköterskans vårdarbete 

präglas av ett etiskt förhållningssätt. Detta innebär att möta patienten som en unik individ med 

individuella behov och deras erfarenheter av sjukdom, skada och ohälsa. Det är också i 

enlighet med International Council of Nurses (ICN) etiska kod och dess fyra grundläggande 

ansvarsområden; att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa samt att lindra 

lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). Inom prehospital akutsjukvård är det viktigt att 

kunna förhålla sig till aktuell symtombild och samtidigt förstå hur trygghet skapas för patient 

och anhörig (Nyström & Herlitz, 2009; RAS, 2012). Utifrån ett livsvärldsperspektiv är det 

viktigt för ambulanssjuksköterskan att respektera patientens egna åsikter i vårdbehovet och 
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deras egen upplevelse av symtomen (Wireklint-Sundström & Dahlberg, 2011). Bedömningar 

är en central del i den prehospitala vårdprocessen och bedömning av symtom som till exempel 

smärta utförts som en kontinuerlig process (Hagiwara & Wireklint-Sundström, 2009). Som ett 

arbetsinstrument har ambulanspersonalen Rapid emergency triage and treatment system 

(RETTS) och dess Emergency symtoms and signs (ESS-koder) till hjälp för kvalitetssäkring i 

vården av patienter. ESS-koden kopplas till patientens dominerande sökorsak eller symtom. 

ESS-koden tillsammans med patientens vitalparametrar bildar ett beslutsstöd för vilken 

prioriteringsgrad patienten erhåller (Widegren, 2012). Enligt SOSFS (2009:10) lyder 

prioriteringsgraderna enligt följande: Prio 1 – akuta livshotande symtom eller olycksfall, Prio 

2 – akuta men inte livshotande symtom, Prio 3 – övriga uppdrag med vård- eller 

övervakningsbehov där rimlig väntetid inte bedöms påverka en patients tillstånd. 

 

Smärta 

Enligt International Association for the Study of Pain via Statens beredning för medicinsk 

utvärdering (SBU) (2010) definieras smärta som en obehaglig sensorisk och känslomässig 

upplevelse förenad med vävnadsskada eller hotande vävnadsskada eller beskriven i termer av 

sådan skada. 

Akut smärta är ett av kroppens skyddssystem och påverkas av omgivnings- och miljöfaktorer 

exempelvis stress, ålder, smärttröskel eller situation (SBU, 2010).  Enligt Norrbrink & 

Lundberg (2010) påverkas smärtupplevelsen av en rad olika faktorer så som kön, ålder och 

tidigare erfarenheter. Smärta är en subjektiv upplevelse som måste tas på allvar av 

behandlaren och bedömas utifrån patientens perspektiv (Blomberg, 2009; Werner & Strang, 

2009). I samband med akut smärta aktiveras sympatiska nervsystemet med efterföljande 

stressreaktioner som leder till symtom som hypertoni, takykardi och takypne (Norrbrink & 

Lundeberg, 2010). 

Nociceptiv smärta är den typ av smärta som oftast förekommer hos patienter i prehospital 

akutsjukvård. Denna typ av smärta genereras av vävnadsskada i strukturer som exempelvis 

hud, slemhinnor och skelett, men även inom viscerala strukturer såsom hjärta och tarmar 

(Blomberg, 2009). 

  

Prehospital smärtlindring vid akut smärta 

Enligt behandlingsriktlinjer från Sveriges Ledningsansvariga Ambulansöverläkare i 

Samverkan (SLAS, 2011), är rekommendationen att primärt använda intravenöst Morfin och 

Ketamin för behandling av akut smärta hos patienter i den prehospitala akutsjukvården. Även 

Smith et al. (2011) beskriver att Morfin intravenöst är förstahandspreparat vid akut smärta. 

Målet med läkemedelsbehandlingen är att uppnå en god smärtlindring. Smärtan skattas med 

en Visuell Analog Skala (VAS). Instrumentet har en gradering på smärtuppskattning med en 

siffra mellan 0-10  där 0 betyder ingen smärta och 10 är ett mått på värsta tänkbara smärta 

(Werner & Strang, 2009). Enligt SLAS (2011) är målvärdet med VAS 3 eller lägre. Enligt 

RAS (2012) ska specialistsjuksköterskan med inriktning mot ambulanssjukvård utifrån lokala 

behandlingsriktlinjer självständigt besluta, administrera och utvärdera farmakologisk 

behandling. Prehospital smärtlindring kan innebära allt från ett bra bemötande till 

opioidbehandling (Blomberg, 2009). Enligt Frakes et al. (2005) är Fentanyl en opioid som är 
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lämplig som smärtlindring inom prehospital akutsjukvård. Intravenöst Fentanyl har hospitalt 

använts i varierande utsträckning sedan i slutet av 80-talet (Thomas, 2007). Fentanyl har 

snabbare anslagstid än Morfin men kortare duration (Blomberg, 2009). Fentanyl jämfört med 

intravenöst administrerat Morfin påverkar inte frisättningen av histaminer i samma 

utsträckning och ger därför inte lika stor hemodynamisk påverkan. (Johnston et al. 2010; 

Rickard et al. 2007; Smith et al. 2012 & Middleton et al. 2010). 

 

Intranasal smärtlindring 

Intranasal smärtlindring med Fentanyl har använts i olika utsträckning inom 

ambulanssjukvården i Sverige. Enligt Region Hallands behandlingsriktlinjer (2013) 

rekommenderas att 0,25-0,3ml av koncentration 50µg/ml ges i vardera näsborren per gång 

och maxdosen är 100µg. Fentanyl är en opioid med liknande bieffekter som Morfin. 

Bieffekterna kan till exempel vara illamående, andningsdepression samt bradykardi (FASS, 

2013). Intranasal Fentanyl har använts en tid på sjukhus utomlands men då främst på barn 

med procedursmärta. En studie visade att intranasal administrering av Fentanyl är ett effektivt 

och säkert sätt att smärtlindra barn på och att detta tolererades väl. I studien deltog 57 barn i 

ålder 1-3 år där barnens smärta skattades genom FLACC (faces, legs, arms, cry and 

consolability) vilket är ett validerat instrument. Studien visade skillnader i FLACC poäng före 

och efter administrering av intranasalt Fentanyl vilket påvisade en god smärtlindring (Cole, 

Shepherd & Young, 2009; Borland, Jacobs & Geelhoed, 2002). En annan studie visade på att 

intranasalt Fentanyl ger en likvärdig smärtlindring jämfört med intravenöst Morfin hos barn. 

En dubbelblind randomiserad studie utfördes på barn i ålder 7-15 år där 67 barn inkluderades. 

Barnen fick Fentanyl i koncentration av 150µg/ml och skattade sin smärta på VAS både före 

och efter administrering (Borland, Jacobs, King & O’brien, 2007).. Det finns även studier som 

visar att intranasalt Fentanyl har sämre effekt än intravenöst Morfin inom prehospital 

akutvård (Hansen & Berg Dahl, 2013 & Middleton et al. 2010). Det finns få studier gjorda 

avseende intranasal smärtlindring prehospitalt (Blomberg, 2009). Wolfe och Bernstone (2004) 

visade i sin studie att intranasal administrering sågs som fördelaktigt då det är relativt 

smärtfritt och inte ger obehag från nålstick och därmed minskar patientens lidande. 

Administreringssättet visade sig leda till minskat antal sticktillbud hos personal samt minskad 

risk för blodsmitta. Vidare menar Wolfe och Bernstone (2004) att detta administreringssätt är 

gynnsamt då nässlemhinnan har en god absorptionsförmåga som leder till ett snabbt upptag 

och snabb effekt av läkemedel. Till skillnad från oral läkemedelsadministrering undviks 

förstapassagemetabolism om läkemedel administreras intranasalt vilket ökar 

biotillgängligheten. Intranasal administrering kan vara ett värdefullt alternativ, inte minst i de 

situationer då intravenös eller oral administrering kan vara problematisk (Dale, Hjortkjaer & 

Kharasch, 2002).  

 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva effekter av intranasal administrering av Fentanyl i 

prehospital akutsjukvård. 
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Metod 

Design 

Studien var en retrospektiv journalstudie som utförts med kvantitativ metod samt deskriptiv 

design. 

  

Urval 

Urvalet bestod av 15 stycken konsekutivt utvalda patientjournaler under januari 2013. 

Journalerna samlades in från Region Hallands ambulansverksamhets journalsystem Paratus. 

Tillstånd för att genomföra studien erhölls från verksamhetschef. Verksamhetsutvecklare 

sökte och tillhandahöll patientjournaler för granskning. Sökningen skedde mellan 1 till 31 

Januari 2013. Inklusionskriterier för studien var de journaler där Fentanyl hade administrerats 

intranasalt i smärtlindrande syfte till patienter som var arton år eller äldre. 

  

Instrument 

Eftersom ingen validerad granskningsmall hittades skapades en journalgranskningsmall med 

utgångspunkt från en granskningsmall gällande Electroconvulsive thearapy (ECT-behandling)  

(Socialstyrelsen, 2012). Dess layout kopierades och frågorna modifierades för att istället gälla 

effekter av intranasalt Fentanyl som smärtlindring se Bilaga 1. Frågorna till 

granskningsmallen baserades på tidigare forskning gällande studier avseende intranasalt 

Fentanyl   

Frågorna ställdes inom följande områden: 

– Användes smärtskattning före och efter givet läkemedel till exempel VAS? (Rickard et. al 

2007; Johnston et al. 2010; Middleton et al. 2010) 

 – Bedömdes effekten av givet läkemedel kliniskt ex. puls, blodtryck, andningsfrekvens under 

vårdtillfällets gång? (Johnston et al. 2010; Middleton et al. 2010) 

– Informerades patienten om läkemedlet, dess smärtlindrande effekter och bieffekter som 

allergisk reaktion, andningsdepression, illamående, hemodynamisk påverkan, näsbränna, 

dålig smak, sensation av att läkemedlet rinner ut ur näsa eller ner i svalget eller om de 

upplevde proceduren som positiv. Rickard et al. (2007) 

– Vilken dos gavs och om eventuellt fler doser gavs? (Rickard et. al 2007; Bendall, Simpson 

& Middleton 2011; Wolfe & Bernstone 2004).  

– Bedömdes patientens upplevelse av läkemedlet? (Middleton et al. 2010; Rickard et al. 2007; 

Wolfe & Bernstone 2004). 
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Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes via Journalsystemet Paratus. Verksamhetsutvecklaren vid 

Ambulanssjukvården i Region Halland tog fram patientjournaler som avidentifierades och 

sedan granskades. Paratus är uppbyggt på ett sådant sätt att vid en sökning i 

administratörsläge på ordet Fentanyl synliggörs alla journaler där Fentanyl förekommer i 

någon form. Samtidigt blir ärendenummer, ESS-kod och persondata synligt. Journalsystemet 

har sex olika grundkategorier; Uppdrag, Patientdata, Omvårdnad, Aktivitet, ESS-kod och 

Läkemedelshantering. Granskning av journaler innefattade kategorierna Omvårdnad, Aktivitet 

och Läkemedelshantering. Även ålder och kön på patienterna dokumenterades. Inga 

personuppgifter eller namn förekommer i granskningsmallen. Under Omvårdnad finns 

kvalitativ data som går att presentera kvantitativt, till exempel antal upplevda bieffekter och i 

vilken form. Under Aktivitet dokumenteras numeriska värden såsom VAS, puls och blodtryck 

och under läkemedelshantering dokumenteras läkemedelsadministreringen. 

Datainsamlingen skedde med hjälp av en granskningsmall där data hämtad från respektive 

journal dokumenterades.   

 

Databearbetning 

För bearbetning av data och för att åskådligöra det som framkommit ur journalgranskningen 

användes deskriptiv statistik. Enligt Polit & Beck (2010) är deskriptiv statistik bäst lämpad för 

att sammanställa och beskriva numerisk data. Ett Excelldokument skapades med 

granskningsmallen som bas. Inhämtade svar från patientjournalerna översattes till numeriska 

värden. Till exempel Kvinna = 0, Man = 1 osv. Detta skapade en god översikt över insamlad 

data och kunde därmed sammanställas med enkelhet. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Verksamhetschefen för Ambulanssjukvården Region Halland samt den lokala 

etikprövningsgruppen inom omvårdnad vid sektionen för Hälsa och Samhälle vid Högskolan i 

Halmstad har godkänt genomförandet av studien, diarienummer: UI 2013/383. Vid 

journalgranskningen var det möjligt att se vilken personal som skrivit journalen vilket innebar 

en etisk risk då vi är anställda inom samma verksamhet där journalerna skapats. Då 

journalgranskning redan sker på regelbunden basis för kvalitetssäkring inom 

ambulansverksamheten så ser inte vi något ytterligare hot gentemot medarbetarna och 

patienterna samt dess integritet. Det finns ett intresse från ambulansverksamheten i Region 

Halland att denna studie görs då verksamhetsutvecklaren i regionen menar att studien kan leda 

till en förbättring inom förvaltningen och för patienterna samtidigt som det är en 

kvalitetssäkring. 

Den information som hämtades ur journalerna och som kom att användas i studien berörde 

inte uppgifter som personnummer och namn, utan enbart ålder och kön.  
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Journalerna skrevs inte ut i pappersformat utan granskades på dator via ambulanssjukvårdens 

verksamhetsutvecklare i Region Halland. Information kopplat till patientjournaler sparades på 

USB-minne och förvarades inlåst i dokumentskåp hos verksamhetsutvecklaren. Risken för 

spridning av data i granskningsmall och tillhörande journal ansågs därför minimal. 

 

Resultat 

Resultatet bestod av patientdata från 15 patientjournaler, 12 kvinnor och 3 män. Patienternas 

medelålder var 56,6 år, range 19-94. Sju olika Ess-koder förekom. Majoriteten av ESS-

koderna kunde kopplas till muskuloskeletala besvär (se diagram 1). 

   

ESS prioritering granskades, tre fick prioritet 2 och tolv fick prioritet 3. 

Under grundkategorin Omvårdnad dokumenteras hur patienter skattar sin smärta enligt VAS. 

För 9 patienter fanns VAS värde dokumenterat före administrering av läkemedlet, 

medianvärdet var 9 hos de patienterna, range 7-10. För 8 av dessa patienter var VAS värde 

även dokumenterat efter läkemedelsadministrering. Medianvärdet var 4 hos de patienterna, 

range 0-7. För 6 patienter fanns ingen VAS skattning dokumenterad under det prehospitala 

vårdtillfället.  
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Under grundkategorin Aktivitet granskades om och hur patienternas vitalparametrar så som 

puls, blodtryck och andningsfrekvens var dokumenterade. Hos 9 patienter fortsatte 

dokumentation av vitalparametrarna kontinuerligt under vårdtillfället, medan hos 6 stycken 

fanns ingen dokumentation gjord efter registrering av de initiala parametrarna. Vidare 

granskades om det kunde urskiljas förändringar i puls, blodtryck och andningsfrekvens hos 

patienterna under vårdtillfällets gång. Det gick inte att urskilja någon förändring i patienternas 

puls. Hos 2 av patienterna uppmärksammades en förändring av blodtrycket då blodtrycket vid 

andra mätningen var något lägre. Vidare gick det att se att andningsfrekvensen hos en patient 

hade sänkts. 

Det framkom inte i någon journal om patienterna hade fått information om läkemedlet, dess 

effekter, möjliga biverkningar samt om administreringssättet i journalerna. 
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Av de femton journaler som granskats framkom att det var tre patienter som fick sin 

Fentanyldos uppdelad. För de resterande patienter var dosen dokumenterad som om de hade 

fått den totala dosen vid ett tillfälle.  

Under journalgranskningen framkom det ingen dokumentation om huruvida patienterna hade 

upplevt något av följande effekter eller bieffekter: allergisk reaktion, andningsdepression, 

illamående, hemodynamisk påverkan, näsbränna, dålig smak, sensationen av att läkemedlet 

rinner ut ur näsan eller ner i svalget eller om de upplevde proceduren som positiv. 

Fyra patienter erhöll perifier venkateter (pvk) under vårdtillfället. Elva patienter erhöll ej 

perifier venkateter, på fyra av dessa framgick av dokumentationen att vårdaren hade försökt 

sätta pvk men misslyckats.   

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Studien utfördes som en retrospektiv studie med kvantitativ metod och deskriptiv design. En 

särskild granskningsmall utformades utifrån studiens syfte.  Granskningsmallen var 

ursprungligen utformad för effekter av ECT-behandling (Socialstyrelsen, 2012). För denna 

studie gjordes en modifiering av frågorna för att kunna gälla effekter av intranasalt Fentanyl 

som smärtlindring.  

Dokumentationen av vitalparametrar, doser och VAS har granskats med noggrannhet vilket 

stärker reliabiliteten. Då studien är en journalstudie där en granskningsmall använts får 

reliabiliteten anses vara hög, då den är lätt replikerbar. Det ses som positivt att all data 

införskaffades vid ett och samma tillfälle samt att data bestod av dokumenterad fakta som 

n=1 

n=5 

n=1 

n=8 

Diagram 3.Total administrerad dos av Fentanyl 

(n=15) 

45µg 50µg 75µg 100µg
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direkt gick att överföra till granskningsmallen. Granskningsmallen är inte kontrollerad men 

journalerna granskades noggrant utifrån mallen. 

Denna journalgranskningsstudie har visat på brister i dokumentationen och på så sätt påverkat 

mängden av insamlad data. Möjligtvis hade denna studie gett fler kompletta svar med en 

prospektiv studie.  

Studien granskade få journaler och utgjorde inte ett representativ urval samtidigt som 

bortfallet av data var stort på grund av dokumentationsbrister kan inga slutsatser dras från 

resultatet. 

Anledningen till att perifier venkateter-användning inkluderades i granskningen trots att det 

inte planerades från början, var för att det uppfattades som intressant då denna faktor kan ha 

påverkat användandet av smärtlindring och dess mängd. Sannolikt påverkar tillgången till fri 

venväg valet av analgetika som administreras av ambulanssjuksköterskan. 

Inga exklusioner gjordes av de vuxna patienter som ingick i studien då det inte ansågs ha vikt 

för journalgranskningen. Motiveringen till att barn exkluderades i studien är att det redan 

finns flertalet publicerade studier som rör barn och intranasal Fentanyladministrering. 

  

Resultatdiskussion 

Denna studie visade på att en majoritet av de patienter som erhållit Fentanyl drabbats av 

muskuloskeletala besvär vilket överensstämmer med tidigare forskning på barn (Cole, 

Shepherd & Young, 2009; Borland, Jacobs & Geelhoed, 2002).  Wolfe & Bernstone (2004) 

rekommenderar intranasalt Fentanyl vid misstänkta fraktur- eller kontusions skador. En annan 

anledning till valet av intranasalt Fentanyl kan vara att patientens läge inte ger utrymme för 

nålsättning som till exempel vid en trafikolycka eller vid procedursmärta under förflyttning. 

Ett ytterligare möjligt hinder för intravenössmärtlindring där alternativet intranasal 

administrering av Fentanyl är användbart är till exempel vid armfrakturer där patientens kärl 

på den friska armen inte är tillräckligt bra.  

De patienter vars journaler granskades bedömdes inte som kritiska enligt ESS-koden, 

majoriteten prioreterades som PRIO 3. Enligt SLAS(2011) behandlingsriktlinjer 

rekommenderas intravenöst Morfin och Ketamin vid akut smärta. Moadebi, Kwan, 

Stackhouse & Reddekopp (2013) fann att många av de studerade sjuksköterskorna föredrog 

att administrera intravenöst Morfin före intranasalt Fentanyl.  

Ur denna studie går att urskilja att de patienter som skattat sin smärta enligt VAS har haft 

effekt av intranasalt Fentanyl. Flertalet av patienterna har dock inte fått adekvat smärtlindring 

enligt SLAS(2011) och gällande behandlingsriktlinjer som eftersträvar VAS <3. Smith et al. 

2012, Rickard et al. 2007 visar med sina studier att Fentanyl har god effekt. Behandling av 

smärta innebär inte enbart administrering av analgetika. Smärta är en subjektiv upplevelse och 

enbart patienten själv kan definiera smärtupplevelsen. Utifrån de granskade journalerna går 

det att utläsa att 6 patienter inte skattat sin smärta.  Det åligger vårdaren att kunna bemöta 

patienten på ett värdigt och korrekt sätt och därigenom skapa en relation med patienten som 

leder till att de känner sig väl omhändertagna som i sin tur kan leda till en adekvat 

smärtlindring (RAS 2012, Blomberg 2009).  
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Enligt Region Hallands behandlingsriktlinjer (2013) rekommenderas att 0,25-0,3ml av 

koncentration 50µg/ml ges i vardera näsborren per gång då slemhinnans mättnad uppnås 

snabbt. Den maximala dosen enligt Region Halland behandlingsriktlinjer är 100µg. Det 

visade sig att administrerad totaldos av Fentanyl var varierande. Åtta av patienterna fick 

maxdos, det vill säga 100µg och endast tre personer av dessa fick totaldosen uppdelad. Det är 

möjligt att patienterna fått sin totaldos uppdelad men att det inte dokumenterats korrekt. I 

Borland et al. (2007) studie har barnen fått intranasalt Fentanyl i koncentrationen 150µg/ml 

vilket ger mindre volymer av läkemedlet. Den minskade volymen läkemedel ledde till 

minskad feladministrering, reducering av nysningar, sväljningar av läkemedlet och ökade på 

så sätt biotillgängligheten. Detta stöds av Wolfe & Bernstone (2004) som rekommenderar 

högsta möjliga koncentration av läkemedel då större volymer än 0,5ml leder till att läkemedlet 

rinner ner i svalget och magen och därmed försämrar absorptionen. Cole et al. (2009) visar att 

dosen 50µg/ml är en idealisk koncentration till små barn i åldrarna 1-3 år. Med detta i åtanke 

kan styrkan och doseringen diskuteras, då Middleton et al. (2010), Rickard et al. (2007) och 

Johnston et al. (2011) visar på intranasalt administrerat Fentanyl som effektivt smärtlindrande 

men i de studierna har patienterna fått högre doser i högre koncentrationer. Om 50µg/ml är 

lämpligt för små barn skulle det kunna innebära att ambulanssjukvården inom Region Halland 

använder en för låg koncentration Fentanyl till vuxna patienter. Det vore lämpligt att inom 

ambulanssjukvård eftersträva en så hög koncentration på så låg volym som möjligt för att 

uppnå största möjliga absorption. 

Resultatet visar att i 6 journaler har det inte dokumenterats vitalparametrar efter de initiala 

parametrarna. Detta är inte förenligt med gällande riktlinjer enligt SLAS (2011) som menar 

att vitalparametrar bör insamlas minst två gånger under vårdtillfället. Det är överraskande att 

följsamheten kring dokumentation av vitalparametrarna brister. Vårdarna har med största 

sannolikhet övervakat patienterna men då detta inte dokumenterats går det inte med säkerhet 

att säga att det är så, vilket kan leda till missförstånd senare i vårdkedjan. Det förekom få 

dokumenterade förändringar i vitalparametrarna hos de patienter som övervakades 

kontinuerligt. Detta är förenligt med Johnston et al. (2010) som gjort en större studie där de 

inte funnit några större förändringar gällande vitalparametrar efter givet intranasalt Fentanyl. 

Det sågs två förändringar i blodtryck i form av sänkning samt en förändring med minskad 

andningsfrekvens. Dessa kan inte med säkerhet härledas enbart till effekten av läkemedlet, 

utan kan mycket väl bero på omvårdnaden i dessa fall eller att stressfaktorn minskat. 

Norrbrink och Lundeberg, (2010) beskriver sympatikuspåslag vid smärta som kan visa sig 

genom exempelvis takykardi eller höjt blodtryck.  

Information om läkemedel, dess effekter, möjliga biverkningar samt hur administreringssättet 

dokumenterats granskades i studien. Denna information gick inte att urskilja i 

dokumentationen. Rickard et al. (2007) visade på att ett flertal patienter, 45 utav 131 av de 

deltagande i studien, som behandlats med intranasalt Fentanyl hade upplevt inte önskvärda 

effekter av läkemedlet exempelvis dålig smak och illamående. SLAS (2011) poängterar 

värdet av att given behandling dokumenteras och utvärderas. Tidigare forskning visar att 

bieffekter förekommer, dock går det inte ur denna studie att visa några bieffekter då det inte 

finns dokumenterat. Vid administrering av Fentanyl intranasalt är det extra viktigt att 

utvärdera effekten då det finns olika faktorer som påverkar administreringen och upptaget av 

läkemedlet. Om patienten fått Fentanyl på ett inadekvat sätt kan detta leda till att önskad 

smärtlindring uteblir. 
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Konklusion 

Denna studie har visat att dokumentationen i journalsystemet var bristfällig då viktigt data 

saknades i de granskade patientjournalerna. Vid en uppföljningsstudie för att beskriva 

effekterna av intranasalt Fentanyl vore en prospektiv enkätstudie i ambulansen skapad utifrån 

granskningsmallen intressant för att öka komplettheten av både kvantitativ och kvalitativ data.  
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Bilaga 1. 

Journalgranskningsmall 

För att underlätta journalgranskningen i Paratus av Fentanyl 

användandet i Region Hallands ambulansverksamhet. 

 

Patient 

 Man Kvinna Kommentar 

Kön    

 

 

Ålder, skriv i kommentarsfält.     

Smärta 

 Ja Nej Kommentar 

Vilken ESS-kod föranledde administrering utav intranasalt 

Fentanyl? Skriv i kommentarsfältet. 

   

Gjordes det någon smärtskattning enligt VAS innan 

läkemedelsadministrering? I så fall, vilken gradering enligt VAS? 

Skriv i kommentarsfältet. 

  VAS 0-10 

Gjordes det någon smärtskattning enligt VAS någon gång efter 

läkemedelsadministrering? I så fall, vilken gradering enligt VAS? 

Skriv i kommentarsfältet. 

  VAS 0-10 

Hade behandlingen effekt kliniskt sett? Förändrades 

vitalparametrarna puls, blodtryck, andningsfrekvens efter 

administrering av läkemedlet (höjning eller sänkning, markeras 

med plus eller minus i kommentatorsfält).   

  Vitalparameter Pre 

analgetika 

Post 

analgetika 

Puls   

Blodtryck   

Andningsfrekvens   

Läkemedel 

 Ja Nej Kommentar 

Finns det dokumenterat huruvida patienten/närstående fick någon 

information om läkemedlet? 

                             

Hur mycket Fentanyl(µg) erhöll patienten totalt sett?    

Har den totala dosen givits uppdelad? I så fall, i vilka doser? 

Skriv numerisk data i kommentarsfält.  

   

Effekter/Bieffekter 

 Ja Nej Kommentar                Ja   Nej 

Har det uppmärksammats oönskade effekter efter behandlingen? 

Om ja, i så fall vilka? 

  Allergisk reaktion 

 

Andningsdepression 

 

Illamående 

 

Hemodynamisk påverkan 

    

 

    

 

    

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Finns patientens upplevelse utav läkemedelsadministrering 

dokumenterad? I så fall, vad? 

  Näsbränna 

 

Dålig smak 

 

Rinner in/ut 

 

Positiv upplevelse av 

administrering 
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